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1 Inledning 

Internationella undersökningar visar att trenden för svenska elevers resultat inom de 

naturvetenskapliga ämnena, däribland kemi, är mycket negativ (Skolverket, 2013a). Många elever 

delar uppfattningen om att kemiämnet ofta är svårt, faktabaserat och till stor del irrelevant ur ett 

vardagsperspektiv (Oskarsson, 2011). Även utifrån egna erfarenheter har vi noterat det missnöje 

som råder bland elever gällande skolans kemiundervisning, elever uttrycker ofta ”varför ska jag 

lära mig det här” och ”jag har ingen användning av det här ändå”. Det är oroväckande att 

eleverna inte finner kemiundervisningen meningsfull då i princip allt i vår omvärld kan kopplas 

till kemi, ta exempelvis det faktum att elever ständigt omges av materia men trots detta har stora 

svårigheter att relatera till begreppet. Materia omfattar allt som har en massa och kan definieras 

utifrån en partikelmodell, denna modell innefattar olika antaganden kring de partiklar som bygger 

upp materien som exempelvis att partiklarna är i ständig rörelse och oförstörbara objekt. 

Elevernas förståelse för partikelmodellen är, med anledning av materiens fundamentala roll, 

direkt avgörande för en vidare förståelse inom kemins alla områden.   

Ett flertal studier (Renström, 1988; Nussbaum, 1985; Andersson, 1990; Stavy, 1991) har 

genomförts där elevers uppfattningar kring materia undersökts. Det har visat sig att det råder ett 

flertal missuppfattningar kring materiens uppbyggnad, tillståndsändringar och kretslopp 

(Andersson, 2008). Det är mycket viktigt att komma till bukt med elevernas svårigheter och 

missuppfattningar då konsekvensen annars blir en bristande förståelse inom kemins alla områden. 

Elevers förståelse för och lärande om materia och partikelmodellen möjliggörs i undervisningen 

där läraren utgör ett viktigt redskap. Dock har lite fokus, inom forskningen, lagts på lärarens roll 

och undervisning med specifik koppling till partikelmodellen. Därav finner vi ett intresse av att 

undersöka hur lärarna själva uppfattar att de använder och tar upp modellen i den egna 

undervisningen, samt vilka didaktiska utmaningar de möter. Studier kring lärarens 

kemiundervisning och elevers rådande uppfattningar inom ämnet kan tillsammans bidra till en 

klarare bild av hur problemen kring elevers bristande förståelse för materien ska angripas.  
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2 Bakgrund 

Under följande avsnitt kommer delar som elevers förståelse för kemiämnet, partikelmodellen och 

anslutande undervisning, samt elevers uppfattningar kring materia att presenteras. Vi har valt att 

redogöra för beskrivningar, teorier och tidigare forskning sammantaget under vardera rubrik för 

att skapa större sammanhang.  

2.1 Tre aspekter av kemiförståelse  

Att kemi och naturvetenskap under många år har betraktats som svårt men viktigt är många 

didaktiker och lärare överens om (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010). Gällande 

kemiämnet upplever många elever att kemi är kul endast så länge det handlar om laborationer där 

någonting ändrar färg, luktar, bubblar eller exploderar (Harrison & Treagust, 2002). Att bibehålla 

intresset på denna nivå är relativt enkelt då entusiasmen hos eleverna är stor, men vid 

vidareutveckling och förklaring på atomnivå är det en pedagogisk utmaning. Flera didaktiker 

poängterar att kemiämnet präglas av att vara både konkret och abstrakt på samma gång och att 

växlingen mellan de olika nivåerna kan uppfattas som förvirrande och utgöra en svårighet för 

eleverna (Andersson, 2008; Talanquer, 2011; Sjöström, 2012). Dilemmat har fokuserats i den 

kemididaktiska forskningen, vilken för 25 år sedan tog en helt ny riktning. Då utvecklades en ny 

modell som speglar förståelsen för kemi, nämligen den kemiska triangeln (se figur 2.1). Triangelns 

tre hörn utgörs av makronivån, ämnen och fenomen som kan uppfattas av sinnena; submikronivån, 

partikelbeskrivningar av atomer, joner och molekyler samt symbolnivån, beskrivningar med hjälp av 

kemiska tecken, formler, ekvationer, modeller och grafer (Jong & Taber, 2007; Sjöström 2012).  

Den kemiska triangeln kom att bli paradigmatisk för kemididaktiken och har sedan dess legat till 

grund för kemididaktisk forskning, samt varit vägledande i arbetet för läroboksförfattare och 

kemilärare. Modellen har dock inte alltid varit entydigt tolkad, den har omarbetats och omtolkats 

vilket delvis lett till en djupare reflektion kring lärande i kemi, men som samtidigt bidragit till en 

del missuppfattningar och förvirring. Johnstone (2000) förklarar att missuppfattningarna har sitt 

ursprung i att de tre nivåerna undervisas samtidigt: 

 ” We have three levels of thoughts: the macro and tangible, the sub-micro atomic and molecular, 
and the representational use of symbols and mathematics. It is psychological folly to introduce 
learners to ideas at all three levels simultaneously. Herein lay the origins of many misconceptions. 
The trained chemist can keep these three in balance, but not the learner” (s. 9). 
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Figur 2.1 Den ’kemiska triangeln’. Tre aspekter av kemiförståelse. 

Johnstone och andra didaktiker menar att det för en van kemist är enkelt och naturligt att växla 

mellan dessa nivåer, medan det för en nybörjare i kemi är betydligt svårare. Elever kan med stor 

entusiasm förklara olika kemiska fenomen utifrån ett makroskopiskt perspektiv då de upplever 

denna nivå konkret, men när det kommer till att förklara på submikronivå uppstår dock 

bekymmer (Jong & Taber, 2007; Harrison & Treagust, 2002). Svårigheten ligger således inte i 

kemitriangelns befintlighet, utan att undervisningen till största del befinner sig på den abstrakta 

submikro- och symbolnivån medan elevers tänkande sker på makronivå (Talanquer, 2011; Barke 

et al., 2009). Det måste bland lärare finnas en medvetenhet att elever observerar fenomen i 

undervisningen utifrån ett perspektiv skilt från lärarens egna, först då kan eleverna få hjälp att 

finna övergångar till ett mer abstrakt tänkande.  

Förutom att eleverna finner problem i att förstå olika samband som råder mellan de olika 

nivåerna, tycks de även inom respektive nivå ha svårt att skapa sammanhang. Eleverna kan 

exempelvis inom makronivån ha svårt för att länka samman skolans kemikunskaper med kemiska 

vardagsföreteelser. Vissa elever menar, enligt Talanquer (2011), att den ”riktiga” makronivån de 

upplever i vardagslivet skiljer sig från skolkemins makronivå. Även bland didaktiker finns det 

motsättningar kring makronivåns definition, de är inte överens om vilka begrepp och fenomen 

som speglar denna nivå. Vissa kemididaktiker anser att makronivån är representativ i naturen och 

förklaras med begrepp som pH, densitet, tryck och temperatur. Andra didaktiker menar att 

makronivån endast beskriver de konkreta fenomen som vi faktiskt upplever i vårt dagliga liv eller 

i kemiklassrummet. Likaså uppstår svårigheter inom submikronivån, bland annat då olika 

beskrivningsnivåer kan urskiljas: atom-molekylära (en- partikelnivå) och multi-atomära (fler- 

partikelnivå). Vid förklaring av kemiska fenomen på denna nivå är det därmed viktigt att läraren i 

undervisningen identifierar och urskiljer lämplig partikelstorlek på de ämnen som fenomenet 

involverar. Även under den sista nivån, symbolnivån, kan förvirring uppstå då man bör skilja på 

symbolsystemet, som består av kemiska tecken och ikoner, och det algebraiska systemet 

(Talanquer, 2011).   

 

Makro 

Submikro Symbol 



 

 

4 

 

Då kemiska fenomen kan observeras från triangelns alla tre olika aspekter, har lärarna en viktig 

roll att vid undervisning tydliggöra för elever när olika perspektiv används och hur de enklast 

växlar mellan dem. För att underlätta växelspelet för eleverna bör lärarna specifikt uttrycka att ett 

nytt perspektiv antas (Jong & Taber, 2007; Harrison & Treagust, 2002). Ett sätt att förtydliga 

övergången mellan makro- och submikronivå skulle enligt Eskilsson (2001) kunna vara 

användandet av Nussbaums (1985) teori om ”magiska glasögon”. Teorin går ut på att läraren ber 

eleverna ta på sig magiska glasögon med avsikt att synliggöra de partiklar som för ögat är 

osynliga. De magiska glasögonen underlättar för elever att förklara kemiska fenomen som de 

upplevt med sinnena, även utifrån en abstrakt submikronivå. Exempelvis kan de efter att ha satt 

på sig sina magiska glasögon, förklara den ”vita” gasen som små molekyler. Förutom att 

åskådliggöra övergångar mellan de olika perspektiven, är det ur en pedagogisk synvinkel 

dessutom viktigt att belysa varje enskild nivås mångsidighet (Talanquer, 2011).  

2.2 Elevers uppfattningar kring kemiämnet  

Att ha kunskap om hur elever förstår kemi är en viktig förutsättning för att öka insikten i hur 

elever lär sig kemi. Dessutom borde en rimlig utgångspunkt för att öka insikten i elevers lärande, 

vara elevers befintliga uppfattningar som råder om och inom kemiämnet. Elevers inställning till 

kemiämnets innehåll och relevans är avgörande för elevers lärande och måste därmed tas i 

beaktande, dessutom måste vanligt förekommande tankar kring ämnets olika teorier och modeller 

synliggöras. Utifrån elevernas uppfattningar bör sedan lärandesituationer skapas, vilka bidrar till 

en djupare och mer omfattande kunskap. 

Eleverna anser, enligt olika studier, att undervisningen i NO är svår och dessutom i stor 

utsträckning fokuserar på faktakunskap. Både lärare och elever är dock överens om att 

naturvetenskap är viktigt för vårt samhälle och att den bereder stora möjligheter för senare 

generationer (Oskarsson, 2011). Det är alltså inte så att eleverna tycker att naturvetenskap är 

oviktigt utan snarare att de känner sig missnöjda med den undervisning som sker i de 

naturvetenskapliga ämnena (Sjöberg, 2005). NOT-projektet, Naturvetenskap och Teknik, 

(Skolverket & VHS, 1994) har i sin undersökning fastslagit att elever upplever det svårt att 

relatera till undervisningen i NO och att de undervisningsmetoder och läromedel som används 

dessutom anses vara irrelevanta. Även Lindahl (2003) menar att eleverna sällan ser nyttan med 

NO-undervisningen då de har svårt att sätta innehållet i ett större sammanhang och knyta an 

kunskaperna till vardagen.  
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Avsaknaden av en koppling mellan vetenskapligt tänkande och vardagserfarenheter utgör ett 

problem. Andersson (2008) menar att en anknytning mellan vardagliga erfarenheter och 

naturvetenskapliga begrepp är viktigt för att erhålla en djupare kunskap och likaså utveckla det 

vardagliga tänkandet. Han förklarar vidare att dessa tankesätt kompletterar varandra och 

använder Vygotskijs tankar som ett exempel. Enligt Vygotskij är vetenskapliga begrepp till 

skillnad från vardagliga begrepp generaliserbara, systematiska och förklarande. De vardagliga 

begreppen kan å andra sidan relateras till en mångfald av erfarna upplevelser. Med andra ord så 

används de naturvetenskapliga begreppen, med hjälp av de vardagliga begreppen, för att kunna 

beskriva, förklara och förutsäga olika fenomen i naturen som är generellt giltiga i skilda 

sammanhang (Helldén et al., 2010). Interaktioner mellan de två tankesätten kan därmed stimulera 

till en större abstraktionsförmåga och teoretiskt vetande.  En viktig del i lärarens arbete är således 

att välja relevanta exempel och demonstrationer, för att eleverna på så sätt ska kunna erhålla ett 

vetenskapligt tänkande kring vardagserfarenheter (Oskarsson, 2011). Löfgren (2009) anser att 

mycket av elevernas svårigheter i kemi grundar sig just i att undervisningens innehåll inte upplevs 

meningsfull eller relevant. För att skapa en mer betydelsefull kemiundervisning bör läraren välja 

ett stoff som kan relateras till elevernas tidigare erfarenheter (Gustavsson, 2008). 

Flertalet undersökningar har gjorts specifikt kring elevers uppfattningar om materiens 

uppbyggnad, från dessa undersökningar har det bland annat visat sig att; eleverna överför ämnets 

makroskopiska egenskaper till den atomära världen (Krnel, Watson & Glazar, 1998; Eskilsson, 2001) 

samt att eleverna undviker vakuum (Andersson, 2008; Andersson, 2011). Gällande den förstnämnda 

företeelsen anser elever exempelvis att då ämnet svavel är gult så måste även svavelatomerna vara 

gula eller att när järnmetall rostar så är det själva järnatomerna som rostar (Andersson, 2011; 

Krnel et al., 1998). Överföringen av makroegenskaper till partikelnivå motsätter sig 

skolundervisningens partikelmodell och fler antaganden kring modellen hade krävts för att göra 

elevernas förklaringar giltiga. Vetenskapsmän strävar efter att använda en modell som är 

anpassningsbar och på så sätt generellt giltig i olika sammanhang. Om eleverna inte undervisas 

kring att en modell ska vara generaliserbar, är det inte förvånansvärt att de inte anser en modell 

vara bättre än en annan (Institution för pedagogik och didaktik, 2003; Eskilsson, 2001).  

Forskningsresultaten (Nussbaum, 1985; Renström, 1988) visar även att elever undviker vakuum i 

sina beskrivningar av materiens uppbyggnad, istället fyller de ut tomrummet med partikelmassa 

eller inför ett medium mellan partiklarna. Ur elevernas uppfattningar om materiens byggnad har 

bland annat följande kategorier framträtt (Andersson, 2011):  
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a) Materien är kontinuerlig 

b) Partiklar finns i kontinuerlig materia 

c) Ett ämne består av en partikelmassa 

Till den första kategorin (a) hör uppfattningar om att materien är ”en enda sak” som går att dela 

hur många gånger som helst, till sist blir delarna så små att de försvinner. I den andra kategorin 

(b) finns uppfattningar om att materien består av partiklar, som sitter avskilda från varandra i ett 

kontinuerligt medium. I vissa fall är mediet ämnet och partiklarna något annat medan det i andra 

fall är tvärt om, partiklarna är ämnet och mediet något annat. Även i den tredje kategorin (c) 

anses ämnet bestå av partiklar, däremot finns det inget utrymme mellan partiklarna då de sitter 

för tätt ihop. Partiklarna kan ha olika storlek och de kan även sönderfalla till mindre delar eller 

sammansmälta till större delar.  

Enligt Andersson (2011) är det utifrån de tre ovan beskrivna kategorierna tydligt att eleverna 

undviker vakuum, orsaken är dock inte självklar. Om det är så att eleverna har svårt för vakuum i 

allmänhet eller enbart i relation till materia, kan inte förutspås utifrån forskningsresultaten. 

Uppfattningarna om att partiklar sitter i kontinuerlig materia tyder på en konflikt mellan elevernas 

vardagliga och vetenskapliga tänkande. De har svårt att släppa taget om sina vardagliga 

föreställningar samtidigt som de använder en del av den kunskap det fått lära sig i skolan, såsom 

begreppen atom och molekyl.    

Kortfattat har det visat sig att materien i ett vardagstänk uppfattas som kontinuerlig och statisk 

medan den ur ett vetenskapligt perspektiv ses som partikulär och dynamisk. När eleverna då skall 

övergå från sitt vardagstänk och anta ett vetenskapligt tänkande utformar de uppfattningar som 

innehåller drag från båda tankesätten (Institution för pedagogik och didaktik, 2003). Om eleverna 

inte lyckas anta ett vetenskapligt tankesätt och se på materien som partikulär och dynamisk, kan 

de få svårt att förstå en rad kemiska fenomen. Enligt Harrison och Treagust (2002) behöver 

elever nämligen förstå atomers och molekylers omarrangering och rörelse, vilket utgör en del av 

partikelmodellen, för att lyckas förklara kemins olika fenomen. Följaktligen måste eleverna ges 

möjlighet att tillämpa modellen i undervisningen och därigenom utveckla en djupare kunskap 

kring partikelteorin. Bristande förståelse för partikelmodellen leder till missuppfattningar kring 

materiens byggnad vilket generar missuppfattningar även inom kemins andra områden, 

exempelvis materiens fasförändringar, ämnens egenskaper och kemiska reaktioner.   
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2.3 Partikelmodellen  

Om allt naturvetenskapligt kunnande, genom någon syndaflod, skulle förstöras och bara en enda 
mening fick föras vidare till nästa generation, vilken utsaga skulle då innehålla mest information 
med minst ord? Jag tror att det är atomhypotesen (eller det faktum att det finns atomer eller hur man 
nu skall uttrycka det) att allting är uppbyggt av atomer - små partiklar i ständig rörelse, som attraherar 
varandra på små avstånd och repellerar varandra då de trycks ihop. I denna mening ryms en enorm mängd 
information av vår omvärld, om vi bara använder lite fantasi och tänkande. (Feynman, Leightin & 
Sands, 1963, s. 365)  

Den här utsagan från 1965 års nobelpristagare i fysik, Richard Feynman, betonar hur central och 

grundläggande partikelteorin är inom det naturvetenskapliga området. Partikelteorin är väsentlig 

när det kommer till att erhålla en förståelse för begreppet materia, ett begrepp som i sin tur är 

fundamental inom kemins alla områden (Harrison & Treagust, 2002; Renström, 1988). 

Relevansen av partikelteorin och partikelmodellen tydliggörs även i grundskolans kursplan för 

ämnet kemi. Under det centrala innehållet kan följande punkter hittas: 

Kemin i naturen 

• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. 
Atomer, elektroner och kärnpartiklar. 

• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och 
spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. (Skolverket, 2011b) 

I kommentarmaterialet till kemi (Skolverket, 2011c) betonas vikten av att använda en 

partikelmodell för att hjälpa elever att förstå begreppet materia och dess spridning vid olika 

kemiska fenomen. Begreppet ingår även i ämnet fysik och i dess kommentarmaterial står det att 

”en partikelmodell beskriver materien i form av partiklar på olika nivåer” (Skolverket, 2011d, 

s.22). Vad som utgör partiklar i en modell beror av sammanhanget. Då faser, fasövergångar, 

tryck, volym, densitet och temperatur ska åskådliggöras, föreställer partiklarna atomer och 

molekyler. Ett annat exempel är illustration av radioaktivitet där partikelmodellen snarare 

innefattar protoner och elektroner.  

Den partikelmodell som används i skolan beskriver partiklarna utifrån fem fysikaliska storheter: 

rum, tid, massa, energi och elektrisk laddning (Institutionen för pedagogik och didaktik, 2003). I 

partikelmodellen antas materia bestå av atomer och molekyler i ständig rörelse, atomerna 

betraktas som sfäriska och är oförstörbara (Eskilsson, 2001). En fördjupad förklaring av skolans 

partikelmodell är framtagen av institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 

Universitet (2003) och har bifogats som bilaga (se bilaga 8.1 Kriterier för en partikelmodell av 
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materien). Ett partikeltänkande är viktigt för att skapa sammanhang och förståelse inom flera av 

kemins områden så som:  

• fasövergångar (avdunstning, kokning, sublimering, kondensation, stelning) 

• kemiska reaktioner 

• lösningar 

• egenskaper hos gaser, vätskor och fasta ämnen 

Förståelse för partikelmodellen kan ge elever goda förutsättningar att växla mellan modell och 

verklighet gällande kemiska fenomen och utifrån detta förutspå olika kemiska processer. 

Användande av ett partikeltänkande kan leda till att elever förmår göra kopplingar mellan sina 

kunskaper kring materia och vardagliga processer inom natur och samhälle (Andersson, 2012). 

Det kan röra sig om hur gaser sprids och vilka konsekvenser det får för miljön, eller vad som 

faktiskt händer när vatten avdunstar från upphettade sjöar och hav. En viktig del i att förstå 

kemin ur ett miljöperspektiv är insikten kring massans bevarande, mer specifikt kunskap om att 

atomer som ingår i en reaktion ej kan förstöras eller nyskapas, endast omarrangeras. En bristande 

kunskap om materiens partikelnatur kan bland annat få konsekvensen att elever gör felaktiga 

antagande kring hantering av farliga och giftiga ämnen (Sjöström, 2012). De skulle till exempel 

kunna tro att giftiga ämnen i plast försvinner då man eldar upp plasten. För att elever ska kunna 

ta ställning i miljöfrågor och reflektera kring begreppet hållbar utveckling är kunskap kring massans 

bevarande därför en nödvändighet (Eskilsson, 2001; Skolverket, 2011c) 

Eskilsson (2001) menar att en avgörande faktor i elevernas förståelse för partikelteorin är lärarnas 

sätt att använda partikelmodellen i sin undervisning. Partikelteorin är för många högstadieelever 

ett nytt koncept då den inte tagits upp under tidigare skolår (Löfgren, 2009; Sjöström, 2012). 

Barke, Hazari och Yitbarek (2009) hävdar att nya naturvetenskapliga koncept tar tid att befästa 

och att eleverna därför bör få möjlighet att använda och repetera dessa under en längre tid av sin 

utbildning. Undervisning som innefattar partikelmodellen är komplicerad i det avseende att den 

främst bedrivs på submikro- och symbolnivå, de nivåer som eleverna har störst svårigheter att ta 

till sig (Talanquer, 2011). Den pedagogiska utmaningen ligger därmed i att utveckla elevernas 

förståelse för sina vardagliga erfarenheter även på dessa två nivåer, vilket i sin tur innebär att 

lärarna behöver ha kunskap om elevers typiska vardagsföreställningar och låta denna 

medvetenhet genomsyra hela sin kemiundervisning. En metod för att lyckas finna vanliga 

föreställningar är att variera sin undervisning, då variation tydliggör elevernas tankar och 

uppfattningar (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982; Andersson, 2008). Dessutom är det 
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oerhört viktigt att lärarna tydliggör för sina elever att partikelmodellen endast är en modell av 

verkligheten (Talanquer, 2011; Helldén et al., 2010).  

Ytterligare en pedagogisk utmaning i kemiundervisningen kring partikelmodellen är att fördjupa 

elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket. I undervisning kring partikelmodellen 

uppkommer många nya begrepp som eleven kanske inte stött på tidigare (Löfgren, 2009). 

Naturvetenskapen, särskilt kemin, har ett eget språk som innefattar egna begrepp, termer, 

symboler och ikoner som används för att förklara olika kemiska fenomen. Eleverna måste 

förutom att lära sig det naturvetenskapliga innehållet även lära sig ett helt nytt språk, där orden 

har skilda begreppsliga betydelser i olika sammanhang (Helldén et al., 2010). Kommunikationen 

mellan lärare och elev är en utgångspunkt för elevernas anammande av det naturvetenskapliga 

språket, det är upp till läraren att eleverna i undervisningen får tillfälle att använda, befästa samt 

tillämpa olika naturvetenskapliga begrepp. Utan ett naturvetenskapligt språk försvåras elevernas 

kunskapsutveckling inom kemiämnet och förmågan att skapa ett vidare sammanhang missgynnas.   

Visionen med all undervisning kring partiklar och vår omgivnings uppbyggnad är att eleverna ska 

erhålla ett ständigt partikeltänk, dels inom kemiundervisningen men också utanför klassrummet i 

det vardagliga livet (Skolverket, 2011c). Det är i vardagen som elevernas faktiska förståelse för 

partikelteorin och materiens uppbyggnad får betydande konsekvenser för samhället och dess 

utveckling. Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna utgör en mycket viktig roll i den 

kemiundervisning som omfattar partikelmodellen. I alla de undervisningsmoment där eleverna 

möter partikelmodellen är läraren delaktig och blir därmed en avgörande faktor för elevernas 

förmåga att ta till sig modellen och utveckla sina kunskaper kring partikelteorin. I tidigare 

kemididaktiska studier kring partikelmodellen har elevers perspektiv varit i centrum, dock har 

lärarnas betydelse i det hela sällan tagits i beaktande. Samtidigt som det är viktigt att studera 

lärande kring partikelteorin med elever som utgångspunkt, måste även lärarnas undervisning och 

den viktiga roll de utgör sättas i forskningens fokus.  
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3 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka högstadielärares uppfattningar kring den kemiundervisning 

som tar utgångspunkt i partikelmodellen. Följande frågeställningar avser att utreda studiens syfte: 

1. Hur beskriver högstadielärare att de använder partikelmodellen i sin undervisning? 

2. Vilka didaktiska utmaningar möter lärarna då de använder partikelmodellen i sin 
kemiundervisning?  
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4 Metod 

Under följande avsnitt redogörs inledningsvis för den forskningsansats som vår studie tar sin 

utgångspunkt i, därefter följer en beskrivning av studiens metod varpå genomförande och 

analytisk bearbetning beskrivs. Avslutningsvis redogörs kring de forskningsetiska principer som 

legat till grund för datainsamlingen. 

4.1 Metodval 

Studien syftar till att undersöka högstadielärares uppfattningar kring den kemiundervisning som tar 

utgångspunkt i partikelmodellen, vilket gör det lämpligt att arbeta inom den fenomenografiska 

forskningsansatsen. Den fenomenografiska ansatsen används inom kvalitativ analys (Kroksmark, 

2007) och syftar till att beskriva de kvalitativt skilda sätten som fenomen uppfattas av människor i 

en viss situation (Marton & Booth, 2000; Dahlgren & Johansson, 2009;).  

Utgångspunkten för den fenomenografiska forskningsansatsen är att alla människor uppfattar 

fenomen på olika sätt, eftersom tidigare erfarenheter skiljer sig åt. Begreppet uppfattning betyder 

i detta fall ”ett sätt att erfara någonting” (Marton & Booth, 2000, s. 146), vilket i sin tur innebär 

en förmåga att i ett visst sammanhang kunna urskilja ett specifikt objekt/fenomen och relatera 

detta antingen till samma eller ett nytt sammanhang. Huvudsyftet för fenomenografi är att finna 

variationen i sätt att erfara skilda fenomen och det är den totala uppsättningen kvalitativt skilda 

uppfattningar som utgör det så kallade utfallsrummet.  Det är viktigt att komma ihåg att ett 

utfallsrum inte utgör alla tänkbara sätt att erfara fenomen, utan endast den specifika 

undersökningsgruppens skilda sätt (Dahlgren & Johansson, 2009). Dahlgren och Johansson 

menar att ett utökande av antalet undersökningspersoner möjligen kan täcka fler uppfattningar. 

Enligt Marton och Booth (2000) så bör forskaren i en fenomenografiskt baserad studie inta ett så 

kallat andra ordningens perspektiv, där betraktas ett påstående/en uppfattning kring ett fenomen 

som en direkt reflektion av personens förståelse för fenomenet. Följaktligen kan den beskrivna 

uppfattningen användas för att utforska det objekt som problemet gäller. Ett andra ordningens 

perspektiv innebär att forskaren tvingas ”sätta parentes” kring sitt eget erfarande av fenomenet, 

för att på så sätt kunna få en förståelse för hur motparten uppfattar och erfar fenomenet. Det är 

viktigt att ett andra ordningens perspektiv gäller alla delar i forskningsprocessen för att som 

forskare lyckas insamla giltig data. Då själva undersökningen är gjord kan de kvalitativt skilda 

uppfattningarna struktureras in i beskrivningskategorier, vilka skildrar de olika sätten som 

fenomenet erfars.  
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Vi har i vår studie antagit ett andra ordningens perspektiv och i största möjliga mån undvikt att 

påverkas av vårt eget erfarande kring det undersökta fenomenet. Målet med studien är att 

presentera lärarnas uppfattningar om vilka didaktiska svårigheter som undervisning kring 

partikelmodellen medför. På så sätt önskar vi bidra till att skapa en tydligare och mer fördjupad 

bild av elevers svårigheter kring partikelmodellen.  

4.2 Kvalitativ intervju 

En fenomenografisk forskningsansats syftar, som det tidigare nämnts, till att kartlägga 

människors skilda uppfattningar kring olika fenomen, vilka enligt Kroksmark (2007) lämpligast 

erhålls via språkliga uttryck. Den vanligaste metoden för insamling av data vid fenomenografiska 

undersökningar är alltså kvalitativa intervjuer och de är oftast semistrukturerade, halvstrukturerade 

(Dahlgren & Johansson, 2009; Alexandersson, 1994). En semistrukturerad intervju kännetecknas 

av en förkonstruerad intervjuguide med ett par frågor avsedda att vägleda intervjuaren i samtalet. 

Målet med en fenomenografisk intervju är att få grundliga svar kring hur intervjupersonerna 

uppfattar ett visst objekt (Kroksmark, 2007). 

Eftersom fenomenografi använts som utgångspunkt för denna studie, ansåg vi kvalitativa 

intervjuer vara en lämplig metod för att besvara våra frågeställningar. Vid en kvalitativ intervju 

eftersträvas en situation som liknar ett vardagligt samtal där både intervjuare och intervjuperson 

är deltagare i samtalet, målet är att på så sätt styra intervjupersonen i så liten utsträckning som 

möjligt. Den som intervjuas får därmed möjlighet att med egna ord kunna redogöra för sina 

tankar kring intervjufrågorna. Dock ska intervjuaren hjälpa till att föra samtalet framåt, samt styra 

in det på rätt spår om innehållet i intervjuutsagorna hamnar långt utanför ramarna av det 

han/hon avser att undersöka. Följaktligen ställs stora krav på intervjuaren som alltså bör ha en 

god förmåga att följa intervjupersonernas tankegångar och på så sätt bringa fram väsentlig fakta 

för studien (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2003).   

Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens två forskningsfrågor och utformades med en låg 

grad av standardisering och strukturering, vilket innebär att frågorna är av öppen karaktär utan 

förkonstruerade svarsalternativ. I ett försök till att säkerställa att studiens syfte skulle komma att 

undersökas konstruerades en intervjuguide (se bilaga 8.2 Intervjuguide) med utrymme för 

följdfrågor, vilket kännetecknar en semistrukturerad intervju (Justesen & Mik-Meyer, 2011; 

Alexandersson, 1994).  
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Dahlgren och Johansson (2009) menar att ljudinspelning vid fenomenografiska intervjuer är en 

nödvändighet och i sin tur ställer krav på forskningsetiska överväganden. Intervjupersonerna 

hade i förväg fått reda på att intervjun skulle komma att ljudinspelas och att de när som helst 

hade rätt att avbryta sin medverkan. En fördel med att spela in intervjuerna är att fokus hamnar 

på själva samtalet och dess utveckling istället för på anteckningarna. Värderingar, åsikter och egna 

uppfattningar försökte vi åsidosätta under samtliga intervjuer för att minimera vår påverkan på 

intervjupersonernas utagor.  

4.3 Urval 

Vid kvalitativa intervjuer är syftet inte att erhålla en generaliserbar data och ett slumpmässigt 

urval är därför ej relevant. Istället eftersträvas vid kvalitativa metoder att finna data där enskilda 

undersökningspersoners uppfattningar kring ett visst fenomen är det centrala (Holme & Solvang, 

1997; Ryen, 2004). Att erhålla en spridning i sitt urval är enligt Ryen av stor vikt för att lyckas 

åskådliggöra den blandning av uppfattningar som finns inom den gemensamma urvalsgruppen. 

För att åstadkomma detta bör slumpmässiga och tillfälliga urval undvikas och istället bör fokus 

ligga på att använda ett strategiskt tillvägagångssätt. Vilka kriterier forskarna bör ställa på 

intervjupersonerna för att skapa stor variation skiftar och är beroende av sammanhanget för den 

specifika studien (Alexandersson, 1994).  

Vi valde att systematiskt handplocka våra intervjupersoner och önskade på så sätt öka 

heterogenitet i den undersökta gruppen. Utifrån ett bekvämlighetsurval tillfrågades sex lärare som 

vi, i samband med tidigare praktikperioder, upptäckt använda sig av skilda undervisningsmetoder. 

Lärarna skulle undervisa inom kemiämnet och vara yrkesverksamma inom högstadieskolor. 

Dessutom skulle lärarna arbeta på skilda skolor inom en kommun, då vi tror att undervisningen 

tenderar att vara likartad inom de enskilda skolorna.   

4.4 Genomförande 

Syftet med vår studie är att undersöka högstadielärares uppfattningar kring den kemiundervisning 

som tar utgångspunkt i partikelmodellen. I det inledande arbetet låg fokus främst på att få en 

djupare insikt i det befintliga forskningsfältet, arbetet pågick under ett par veckor. När vi ansåg 

oss vara väl insatta och pålästa kring bakgrundsmaterialet hade vi blivit allt mer övertygade om 

vikten av att undersöka lärarnas uppfattningar kring problemområdet. Förhoppningen är att 

denna studie, tillsammans med andra undersökningar, ska kunna leda till en fördjupad förståelse 
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för elevers lärande kring partikelmodellen samt bidra till framtida forskning om nya 

undervisningsmetoder inom området.  

Utifrån vår fördjupning i tidigare litteratur och studier formulerades två mer specifika 

forskningsfrågor (se avsnitt 3 Syfte), vilka sedan låg till grund för utformandet av en intervjuguide 

(se bilaga 8.2 Intervjuguide). Intervjufrågorna konstruerades till en början enskilt varpå en 

gemensam diskussion resulterade i totalt nio stycken frågor, vilka gav möjlighet för följdfrågor. 

När det slutgiltiga urvalet färdigställts skickades mejl till de medverkande angående datum för 

intervju samt information kring studiens syfte. Intervjutillfällena delades upp oss emellan så att vi 

båda fick möjlighet att agera intervjuare. Alla intervjuer ljudinspelades varpå transkribering 

utfördes direkt efter varje intervju. Fördelen med detta parallella arbete är att brister i data kan 

upptäckas, vilka man möjligen behöver korrigera för den fortsatta datainsamlingen (Patel & 

Davidson, 2003). Efter transkribering av alla intervjuer insåg vi att datamaterialet var tillräckligt 

omfattande och att fler intervjuer inte behövde genomföras. 

Då intervjuerna var avklarade påbörjades analysarbetet, där vi inledningsvis arbetade enskilt 

utifrån Dahlgren och Johanssons (2009) fenomenografiska analysmodell (se avsnitt 4.1.1 Analys).  

Efter analysen hade vi, i det separata arbetet, utformat olika antal och typer av 

beskrivningskategorier. Med utgångspunkt i dessa kategorier erhölls efter en gemensam 

diskussion totalt tre beskrivningskategorier: partikelmodellens utbredning i undervisningen; 

strategier för att illustrera partikelmodellen; utmaningar i och med undervisning kring 

partikelmodellen.  

4.4.1 Analys 

Det transkriberade datamaterialet är analyserat enligt Dahlgren och Johanssons (2009) 

fenomenografiska analysmodell, vilken består av sju steg. I det första steget, att bekanta sig med 

materialet, skapar forskaren sig ett helhetsintryck kring det transkriberade materialet genom att 

upprepade gånger läsa igenom intervjuutsagorna och samtidigt föra anteckningar. Alexandersson 

(1994) menar att likheter och skillnader synliggörs först efter en upprepad genomläsning. Under 

det andra steget, kondensation, urskiljs specifika och utmärkande utsagor, genom att klippa ut dessa 

områden från resten av det transkriberade intervjumaterialet. I det tredje steget, jämförelse, jämförs 

de utklippta utsagorna med varandra för att finna likheter och skillnader. Dahlgren och 

Johansson förklarar att fokus under detta steg bör ligga på utsagornas likheter för att utifrån dessa 

sedan kunna urskilja kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen, vilket är målet inom 
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fenomenografin. Vid steg fyra, gruppering, ordnas de funna likheterna och skillnaderna i olika 

grupper, varpå de olika intervjuutsagorna ställs i relation till varandra för att på så sätt kontrollera 

att en lämplig sortering gjorts. Under steg fem, artikulera kategorierna, artikuleras kategorier vilket 

innebär att ett väldefinierat kategorisystem utformas. Gränsen mellan de skilda kategorierna bör 

vara så pass tydlig att de olika uppfattningarna inte överlappar varandra. När kategorierna är 

färdigutformade ska dessa namnges, vilket utgör steg sex, namnge kategorierna. Kategorinamnet 

syftar till att beskriva innehållet och bör vara både utmärkande och tilltalande. Slutligen utförs 

sista och sjunde steget, den kontrastiva fasen, där kategorierna ställs i motsats till varandra för att 

eventuellt kunna förflytta en intervjuutsaga till en annan kategori. Avsikten med den sista fasen är 

att säkerställa att kategorierna är fullständiga och uttömmande.  

Den arbetsmodell som använts i analysen av datamaterialet kallas för förhandlad samstämmighet och 

går kortfattat ut på att varje skribent/forskare analyserar datamaterialet enskilt, enligt ovanstående 

analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2009). Varje forskare tar fram egna beskrivningskategorier 

utifrån transkriberingarna, varpå man tar del av varandras kategorisystem för att skapa ett nytt 

gemensamt. Syftet med metoden är att försöka öka resultatens giltighet (validitet). Analysen av 

datamaterialet utfördes till en början enskilt där vi fick fram fyra respektive fem 

beskrivningskategorier: kemiundervisningen bör tidigareläggas; använda sig av praktiska hjälpmedel; 

laborationer väcker intresse; partikelmodellens abstraktion respektive partikelmodellens begreppsliga betydelser; 

partikelmodellens utbredning; praktiska illustrationer; bristande förkunskaper samt kemin i vardagen. Därefter 

diskuterade vi tillsammans och tog del av varandras analysmaterial varpå en gemensam analys 

påbörjades från och med steg tre.  

I det tredje och jämförande steget fann vi likheter och skillnader i utsagorna som berörde lärarnas 

uppfattningar om begreppet partikelmodell, hur de undervisar kring materia och vilka kunskaper 

de uppfattar att deras elever har gällande materia. Under steg fyra, gruppering, ordnades 

utsagorna i följande grupper: lärarnas uppfattningar kring hur de använder sig av partikelmodellen; vilka 

metoder och hjälpmedel de använder samt vilka svårigheter som uppstår i undervisning kring partikelmodellen. Vi 

behöll sedan de utformade grupperna från steg fyra även i arbetet med att artikulera kategorierna, 

dock valde vi att omplacera en del utsagor och plocka bort vissa helt för att få distinkta 

kategorier. Efter den gemensamma analysen kom vi slutligen fram till följande tre 

beskrivningsskategorier: partikelmodellens utbredning i undervisningen; strategier för att illustrera 

partikelmodellen samt utmaningar i och med undervisning kring partikelmodellen. Kategorierna presenteras 

under resultatavsnittet där vi inledningsvis sammanfattar de kvalitativt skilda uppfattningarna 
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inom vardera kategori, varpå en mer fördjupad redogörelse av lärarnas olika uppfattningar 

framställs i underkategorier. 

Vår intention genom hela analysaprocessen var att erhålla få kategorier då Marton och Booth 

(2000) menar att kategorisystemet bör vara så sparsamt som möjligt, orsaken förklarar de är att 

det ska vara möjligt att urskilja datamaterialets kritiska variation. Beskrivningskategorierna har, 

enligt vår mening, en klar koppling till studiens syfte samt ett logiskt samband sinsemellan.  

4.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Gällande all kvalitativ forskning bör forskaren ta ställning till resultatens kvalitet och då ta hjälp 

av kriterier kring tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) (Jensen, 1995). Begreppet giltighet 

omfattar huruvida forskningen undersökt det som var avsett att undersökas. En hög giltighet bör 

eftersträvas i forskningsprocessens alla delar, detta innebär att forskaren dels måste samla in 

trovärdig data och dels göra en trovärdig analys. En studie med hög giltighet innebär alltså att 

forskaren har lyckats lyfta teoretiska begrepp och fördjupat förståelsen av det undersökta 

fenomenet ytterligare (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Lantz, 2007). Kvalitativa metoder har en 

fördel i jämförelse med kvantitativa metoder när det gäller att skapa en hög giltighet. Kvalitativ 

forskning avser som tidigare nämnts att fördjupa sig inom ett specifikt fenomen och med 

kvalitativa metoder är det lättare få svar på just det som efterfrågas. Utmaningen i den kvalitativa 

studien ligger således inte i att skapa en hög giltighet utan i att åstadkomma en hög tillförlitlighet 

(Jensen, 1995). Tillförlitlighet kan kopplas till metodens specificitet och noggrannhet, en hög 

tillförlitlighet innebär att en utomstående ska kunna göra om studien och komma fram till samma 

resultat (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Bell, 2006).  

Inom fenomenografiska studier innebär hög giltighet och tillförlitlighet främst att forskaren 

lyckats utforma beskrivningskategorierna korrekt i förhållande till informanternas beskrivna 

uppfattningar. För att stödja sina resultat kan denne använda sig av intervjupersonernas citat, på 

så sätt kan läsaren själv avgöra giltigheten i beskrivningskategorierna. Användning av stödjande 

citat förutsätter dock en korrekt transkribering av intervjupersonernas utsagor. (Alexandersson, 

1994). Naturligtvis får skribenterna inte låta sig påverkas av sina egna åsikter utan det är viktigt att 

intervjupersonernas egna uppfattningar framkommer. Huruvida vi har lyckats med vår vision om 

att skapa en tillförlitlig och giltig studie diskuteras i metoddiskussionen. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

Personer som medverkar i en forskningsstudie bör enligt individskyddskravet alltid skyddas så att de 

inte utsätts för någon psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2002). Individskyddskravet omfattar fyra mer specifika krav: informationskravet¸ samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Det första kravet, informationskravet, innebär att de medverkande måste informeras om studiens 

syfte samt de villkor som gäller för deltagandet. Vi informerade alla deltagare om avsikten med 

vårt arbete och även deras roll i studien. Dock var vi något restriktiva vid beskrivning av studiens 

syfte, mer specifikt med våra forskningsfrågor, då vi tror att en alltför ingående information 

skulle kunna minska kvalitén på våra intervjuer. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att man 

som forskare ska inhämta uppgiftslämnarnas samtycke att delta. Via mejl fick deltagarna 

information om att medverkan var frivillig och att de när som helst under arbetets gång kunde 

avbryta sitt deltagande. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att deltagarna avidentifieras 

och att utomstående inte kan få tillgång till insamlad data. Vid bandinspelning och transkribering 

utelämnade vi deltagarnas namn och benämnde dessa istället som lärare 1, lärare 2 och så vidare 

för att uppfylla kravet på konfidentialitet. Det sista kravet, nyttjandekravet, fodrar att insamlad data 

kring enskilda personer endast används för den avsedda studien och därmed inte nyttjas för andra 

ändamål. Vi har tagit hänsyn till detta krav genom att enbart använda data i enlighet med studiens 

syfte, tre månader efter examination kommer rådata förstöras och därmed göras oåtkomligt för 

ytterligare användning. 
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5 Resultat 

Nedanstående resultat är indelat i följande tre beskrivningskategorier: partikelmodellens 

utbredning i undervisningen; strategier för att illustrera partikelmodellen; utmaningar i och med 

undervisning kring partikelmodellen, vilka tillsammans omfattar resultatets totala utfallsrum. 

Varje beskrivningskategori presenteras med en inledande sammanfattning varpå de skilda 

uppfattningarna redovisas i underkategorier.  

5.1 Partikelmodellens utbredning i undervisningen 

Följande beskrivningskategori omfattar lärarnas uppfattningar om i vilka undervisningsmoment 

som de använder partikelmodellen. Beroende på vilka av partikelmodellens kriterier (se bilaga 8.1 

Kriterier för en partikelmodell av materien) som lärarna fokuserar på, använder de modellen i 

varierad utsträckning i undervisningens olika områden. En av lärarna förklarar att det ” [...] beror 

på vad man menar med partikelmodell. Ehh, (paus), det är helt och hållet vad man lägger för 

något i partikelmodellens begrepp” (Lärare 1, 9 december 2013). Bland lärarna har fyra kvalitativt 

skilda uppfattningar funnits, kring inom vilka undervisningsområden som modellen används 

inom: 

(a) kemiska reaktioner 

(b) fasövergångar 

(c) atomens uppbyggnad 

(d) ingår i alla moment 

En del av lärarna menar att partikelmodellen är en modell som åskådliggör vad som händer vid 

kemiska reaktioner (underkategori a) och fokuserar främst på det kriteriet som berör materiens 

oförstörbarhet. Modellen används när elever ska lära sig om olika kemiska reaktioner samt att 

skriva och balansera reaktionsformler. I dessa moment avser lärarna att öka elevernas förståelse 

för att inga atomer kan försvinna eller nybildas, utan att atomerna endast byter plats med 

varandra vid kemiska reaktioner.  

Andra lärare väljer att lägga stort fokus på de kriterier som behandlar atomers rörelse och 

position och anser att dessa fenomen tydliggörs lättast vid beskrivning av ämnens fasövergångar 

(underkategori b). Lärarna tar i dessa undervisningsmoment upp hur ämnens partiklar förhåller 

sig till varandra och förklarar att partiklarna har låg rörelse och sitter tätt ihop i den fasta fasen. I 

den flytande fasen förlorar partiklarna sina bestämda platser och rör sig allt snabbare, när rörelsen 



 

 

19 

 

ökar ytterligare övergår partiklarna till gasfas där de befinner sig på störst avstånd ifrån varandra 

och har som högst hastighet. Lärarna menar på att partikelmodellens roll är väldigt viktig vid just 

fasövergångar eftersom kriteriet om partiklars rörelse är svårt att illustrera i andra sammanhang.  

Några lärare menar dock att en partikelmodell främst förklarar hur ämnen är uppbyggda 

(underkategori c). En lärare uttrycker angående begreppet partikelmodell att ”för mig handlar det 

om hur ett ämne eller våra grundämnen är uppbyggda. Oftast så är det kopplat till Bohrs 

atommodell och då till periodiska systemet” (Lärare 3, 11 december 2013). Lärarna lägger mycket 

vikt vid hur den enskilda atomen byggs upp, det vill säga av en positiv atomkärna som omges av 

negativa elektroner. Att mycket tid läggs på genomgång av atomens uppbyggnad, menar de, beror 

på att denna grundläggande förståelse genomsyrar kemins alla områden. Eleverna måste först och 

främst ha begreppet klart för sig och förstå att atomen i sig är uppbyggd av mindre partiklar, 

därigenom kan andra kemiska fenomen som exempelvis kemiska reaktioner förstås. 

Slutligen finns det de lärare som inte sätter något av modellens kriterier framför något annat utan 

specifikt uttrycker att partikelmodellen utgör en lika stor del i alla undervisningsmoment inom 

kemin (underkategori d). Lärarna förklarar att de använder sig av modellen i stort sett hela tiden 

och understryker att den är ett viktigt redskap i all kemiundervisning. En lärare uttrycker att ”[...] 

den finns med jämt på något sätt va, jag har den alltid som ett verktyg och vill att eleverna ska 

lära sig det väldigt tidigt” (Lärare 2, 9 december 2013). En del av lärarna menar att den förklarar 

många basala naturvetenskapliga fenomen så som fotosyntesen, cellandningen samt kolets- och 

vattnets kretslopp. Dessutom tillägger någon av lärarna att den även utgör en viktig roll inom 

biologi och fysik och på så sätt genomsyrar all NO-undervisning. Modellen är helt enkelt något 

som alltid finns med på ett eller annat sätt ”ja vi tjatar om den jämt, den ingår liksom som en del, 

ja man återkommer till den hundra gånger” (Lärare 2, 9 december 2013).  

5.2 Strategier för att illustrera partikelmodellen 

I följande beskrivningskategori ingår lärarnas uppfattningar kring vilka olika strategier de 

använder för att illustrera partikelmodellen för eleverna. De flesta lärarna ger flera exempel på 

olika strategier men lägger, i sina utsagor, större vikt vid vissa metoder i jämförelse med andra. 

Lärarnas uppfattningar om vilka strategier de använder för att illustrera partikelmodellen beskrivs 

i nedanstående underkategorier: 
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(a) utgå från laborationer 

(b) praktiska hjälpmedel  

(c) tekniska hjälpmedel 

(d) variera förklaringsmodellerna 

Många lärare är eniga om att det är en fördel att använda sig av laborationer vid introduktion av 

nya kemiska begrepp och teorier (underkategori a). De menar att man kan fånga elevernas 

intresse för kemi i det praktiska och att undervisningen därför bör ta utgångspunkt i praktiken för 

att sedan övergå i det teoretiska ”[...] så ofta man kan i kemin måste man ju landa (paus), det är 

bra att introducera det praktiska och sen ta det teoretiska, när man har det i minnet så att säga, en 

bild framför sig ” (Lärare 4, 11 december 2013). Det är fler lärare som uttrycker vikten av att 

eleverna först får se fenomenet framför sig i laborationer och därifrån får möjlighet att ta 

kunskaperna vidare, ”det är väl att försöka koppla ihop laborationerna med teorin. Att dom får 

göra någon laboration på det, som på nått sätt kan åskådliggöra att det sker en förändring till 

exempel, och att dom gjort det praktiskt, sen kan vi titta på att så här blir det teoretiskt ” (Lärare 

5, 11 december 2013). Lärarna menar att det kan vara en fördel att välja laborationer strategiskt så 

att eleverna redan från början har kännedom om det fenomen som ska illustreras för att på sätt 

underlätta deras förståelse. Dock kan problem uppstå om fenomen väljs som är bra 

vardagsexempel, men som rent teoretiskt inte är särskilt bra eller generellt giltiga. Några lärare 

anger att de ofta utgår från ämnet vatten vid förklaring av olika kemiska fenomen eftersom 

eleverna har god kännedom om ämnet, men vatten är i sina egenskaper väldigt speciellt och 

skiljer sig från de flesta andra ämnen. Till följd av denna avvikelse kan det vara svårt att 

generalisera egenskaperna att vara allmänt gällande för alla ämnen. Samtidigt påpekar lärarna att 

det inte är nödvändigt att välja fenomen som eleverna redan har kunskap om, utan att 

laborationerna också kan utgöra ett hjälpmedel när eleverna ska upptäcka och få syn på nya 

kunskaper. 

En annan strategi bland lärarna är att använda sig av olika praktiska hjälpmedel för att illustrera 

fenomen som förklaras utifrån partikelmodellen (underkategori b). Ett exempel är att använda 

magnetmodeller för att illustrera de skilda atomslagen vilket lärarna anser är användbart vid 

beskrivning av kemiska reaktioner. Andra exempel är att använda whiteboardtavlan och 

färgpennor med syfte att förtydliga och skilja på de olika atomerna. Ytterligare praktiska modeller 

som en del lärare använder i undervisningen är kristallstrukturer av olika ämnen, vilka de menar 

ger en tydlig bild av hur atomerna i olika ämnen sitter ihop. Dessutom använder lärarna även 
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elever för att illustrera partiklarna, de kan exempelvis få använda sina armar för att visa hur olika 

atomer binder samman. Eleverna kan också användas vid illustration av ämnens olika faser ”man 

får göra allting från rent kroppsligt att dom får vara atomer själva, nu ska du vara i fast fas, nu ska 

du beskriva hur du är när du är rörlig och får gå runt eller liknande [...] så dom får en kroppslig 

uppfattning” (Lärare 3, 11 december).  

En metod som ofta tas upp bland lärarna är användandet av kulmodeller. Kulorna åskådliggör 

skilda atomslag och har således olika färg samt olika antal hål, i hålen kan plaststavar fästas för att 

visa på hur de olika atomerna binder till varandra. Lärarna understryker fördelarna med 

kulmodellerna och menar att användandet av dessa aktiverar eleverna, de kan arbeta praktiskt 

med att plocka isär olika molekyler och sätta ihop till nya. De förklarar vidare att kulmodellerna 

är ett bra hjälpmedel i arbetet med kemiska reaktioner och att de bidrar till att öka elevernas 

förståelse för materiens oförstörbarhet. Då eleverna själva kan bygga de ämnen som finns före 

och efter reaktionen blir det tydligt att inga atomer försvinner eller tillkommer, det byter endast 

plats med varandra. Lärarna beskriver det också som en fördel att kulorna har olika färger då det 

blir enkelt för eleverna att skilja på molekylernas olika atomslag.   

Lärarna uttrycker många fördelar med kulmodellerna men då vi ber dem reflektera över möjliga 

konsekvenser anger de att modellerna kan medföra att eleverna får vissa missuppfattningar. 

Eleverna kan exempelvis få den felaktiga uppfattningen att atomerna är färgade, en lärare berättar 

att ”jag fick ju just den frågan då `ska vi kunna färgerna?´ för jag hade bett dem lära sig 14 

grundämnen och kemiska tecken då `Näe, det behöver ni inte´. `Nä men har dom inte färg 

atomerna?´” (Lärare 4, 11 december 2013). Vi bad även lärarna att reflektera över vilken påverkan 

kulmodellerna kan ha på elevernas förståelse för att atomerna är i ständig rörelse. På frågan om 

lärarna tror att kulmodellerna gör det svårt att förstå atomers rörelse svarar de att de inte 

upplever det som ett större problem, utan de tror att eleverna kan ta med sig kunskaperna som 

dom erhåller från en praktisk modell till en annan. Det verkar sammanfattningsvis som att en del 

av lärarna menar att elevernas missuppfattningar kring praktiska modeller är få, medan andra 

hävdar motsatsen och tror att det definitivt finns flera missuppfattningar ” [...] det finns alla sätt 

att missuppfatta som man kan tänka sig och fler ändå va. [...] man förvånas hela tiden av hur 

elever uppfattar saker, det betyder att, ja någonstans där möts vi ju inte” (Lärare 2, 9 december 

2013). 
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Underkategori c innefattar uppfattningar om att användandet av att tekniska hjälpmedel är en 

lämplig strategi för att illustrera partikelmodellen, exempel på sådana hjälpmedel kan vara film 

eller smartboard. Lärarna menar på att materiens egenskaper kan förklaras tydligare och med 

bättre animationer i film och på smartboard, än vad många andra modeller lyckas åstadkomma. 

Dock menar de att materialet finns i blandad kvalitet och att en noggrann övervägning bör göras 

kring vilka animationer som är bra att använda för ett visst avseende. Samtidigt uttrycker lärarna 

en efterfrågan på fler och bättre tekniska hjälpmedel i kemiundervisningen kring 

partikelmodellen, där man kan tydliggöra rörelse och andra företeelser, ”det skulle finnas mer 

tekniska hjälpmedel för att visualisera det för dom, det tror jag skulle vara bra för dom” (Lärare 3, 

11 december 2013).  

Slutligen finns det lärare som specifikt uttrycker att partikelmodellen bör illustreras med flera 

olika förklaringsmodeller (underkategori d) och menar att det är en fördel att förklara ett visst 

kemiskt fenomen på flera olika sätt. Enligt dem bör man i undervisningen, oavsett lärandeobjekt, 

variera förklaringsmodellerna för att ge eleverna möjlighet att lära på flera olika sätt. Någon lärare 

använder kemiska reaktioner som exempel och menar att dessa kan presenteras med både 

reaktionsformler och bilder av de ingående molekylerna, dessutom kan eleverna själva vara med 

och bygga molekylerna. Tanken är att öka elevernas möjligheter att ta till sig kemikunskaperna 

genom att presentera dem på flera olika sätt, ”jag vet inte vilket sätt som är bäst, men jag tror att 

det är bra att ge många olika, och sen något sätt, någon modell fattar dom” (Lärare 1, 9 december 

2013).   

5.3 Utmaningar i och med undervisning kring partikelmodellen 

Under följande avsnitt presenteras lärarnas uppfattningar kring vilka utmaningar de har stött på i 

den undervisning som berör partikelmodellen. Lärarna tar dels upp de utmaningar som de själva 

upptäckt men anger även vilka utmaningar som de tror att eleverna kan tänkas möta. Bland 

lärarna påträffades fem kvalitativt skilda uppfattningar om utmaningar som undervisningen kring 

partikelmodellen medför: 

(a) elevernas varierade förkunskaper 

(b) övergången mellan laboration och teori 

(c) endast en modell av verkligheten 

(d) partikelmodellens abstraktion 

(e) definiera partikelstorleken 
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En utmaning som lärarna möter i undervisningen är att eleverna har haft olika mycket kemi på 

låg- och mellanstadiet och därför har väldigt varierade förkunskaper då de börjar skolår 7 

(underkategori a). De allra flesta lärare menar på att eleverna har väldigt få kunskaper med sig och 

därför möter mycket nytt på en gång, ”det svåra är väl i början att få med sig alla när dom 

kommer och kanske då som tomma blad och inte hört mer än ordet atom, så blir det ganska 

mycket nytt på en gång” (Lärare 6, 11 december 2013). Orsaker till elevernas ringa 

kemikunskaper tror de dels är bristen på NO-lärare på lågstadiet och dessutom att det läggs mer 

fokus på biologi framför kemi och fysik. De uttrycker att eleverna ofta har få kemiska begrepp 

med sig, är ovana vid att laborera och dra egna slutsatser samt att de endast besitter en ytlig 

teoretisk kunskap. På så sätt får lärarna svårt att hinna med alla moment i undervisningen och 

menar att ”ibland kan man känna att man ska klämma in nio år på tre år” (Lärare 6, 11 december 

2013).  

Flertalet lärare anser att yngre elever mycket väl skulle kunna vara mottagliga för 

kemiundervisning och menar att det finns många olika sätt att arbeta på, till exempel bygga med 

kulor och lego; börja sortera ämnen och utföra enkla laborationer. Följden av att 

kemiundervisningen börjar så sent, menar lärarna är att eleverna får en bild av fenomen som sker 

i vardagen och skapar sig egna uppfattningar om varför saker och ting är som dom är. En lärare 

uttrycker ”NA är ett sånt ämne som man måste börja tidigt med för annars kommer dom här 

vardagsföreställningarna in och det är omöjligt att utrota dom. Jag tycker själv att jag misslyckas, 

för det är vissa återkommande avsnitt där man märker att eleverna inte tar in det, därför att dom 

redan har en föreställning som man inte kan rubba på” (Lärare 2, 9 december 2013). Samtidigt 

som det finns de lärare som menar att eleverna har många missuppfattningar kring kemiska 

fenomen, däribland materia, finns det andra som anser att det inte alls råder några felaktiga 

uppfattningar bland eleverna. På den mer specifika frågan om elevers missuppfattningar kring 

partikelmodellen anser en lärare att ”inte så mycket missuppfattningar tror jag. (Paus). Näe jag 

tror dom har rätt, om man tittar på vad dom förväntas läras sig, så tror jag dom lärt sig ganska 

bra ändå, självklart har ju några säkert svårt” (Lärare 4, 11 december 2013). Någon uttrycker 

istället att denne själv borde bli bättre på att undersöka vad eleverna har för partikelmodell med 

sig när dom kommer till högstadiet.  

Ytterligare utmaningar som lärare möter i undervisningen är att få med sig eleverna i övergången 

mellan det laborativa och det teoretiska (underkategori b). Många lärare anser att eleverna till en 

början har en positiv bild av kemiämnet, som sedan förändras under högstadiets gång då de mer 
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teoretiska inslagen ökar. En bidragande faktor till elevernas intresse för kemin är den laborativa 

delen där eleverna visar stort engagemang och entusiasm. Lärarna menar av denna anledning att 

laborationer kan fungera som en bra utgångspunkt men att svårigheten sedan ligger i att ta 

eleverna över tröskeln och förklara laborationerna teoretiskt. Lärarna uttrycker att laborationerna 

får väldigt stor utbredning i undervisningen men att det inom vissa områden kan finnas 

svårigheter i att hitta passande laborationer. 

Flera lärare påpekar även problematiken i att de modeller som de använder sig av för att illustrera 

partikelmodellen, just bara är modeller av verkligheten (underkategori c). Trots att lärarna ofta, i 

undervisningen, tar utgångspunkt i vardagen menar de på att det finns en slags mur mellan 

kemiundervisningen och den kemi som eleverna upplever i vardagen. En lärare uttrycker ”det 

tror jag är den stora svårigheten, att även om vi gör modeller och försöker förklara så är det ju 

ändå bara en bild av hur det egentligen är”(Lärare 5, 11 december 2013). Lärarna menar att om 

eleverna har svårt att förstå att modellerna man använder endast är en förenklad bild av 

verkligheten, kan följden bli att eleverna ser kemin som ett eget ämne som står för sig själv och 

skiljer sig från vardagen. Det är då inte konstigt att eleverna inte ser nyttan med sina 

kemikunskaper eftersom de inte förstår att de kan fungera som ett verktyg för att försöka förstå 

olika vardagsfenomen. En lärare förklarar exempelvis att om fler elever förstod hur man skulle 

använda kemikunskaperna skulle de göra det ”jag tror att det är så med alla redskap, att om du 

vet hur du ska använda den så kan du använda den, om du finner anledning så att säga.”(Lärare 2, 

9 december 2013).  Det finns fler lärare som trycker på att eleverna ska se nyttan med modellerna 

och menar att de måste vara medvetna om att man inte vet säkert hur verkligheten ser ut. 

Modellerna är då ett hjälpmedel för att försöka förstå ” jag brukar nog ibland krångla till det lite 

för dem med att säga att allting inte är säkert, att det här bara är modeller då, som gör att vi ska 

förstå enklare”(Lärare 4, 11 december 2013). En anledning till att eleverna har svårt att ta till sig 

modellerna skulle, enligt lärarna, kunna vara att de motsätter sig elevernas tidigare kunskaper och 

att de då möter viss frustration. En lärare uttrycker ”Jag tror att NA skiljer sig en del från andra 

ämnen just därför man sysslar med det som..ja..där vardagen inte är riktigt vardagen, man får lära 

sig nya saker som kullkastar ens gamla föreställningar, och det är väl just därför det är svårt att 

tränga igenom det här vi kallar för vardagen”(Lärare 2, 9 december 2013).  

Partikelmodellens abstraktion (underkategori d), det vill säga att de kriterier som tillsammans 

utgör partikelmodellen är abstrakta i sig är ett faktum som flertalet lärare beskriver som en 

utmaning. Många uttrycker att en anledning till att eleverna har svårt att förstå materiens 



 

 

25 

 

uppbyggnad och egenskaper är för att det är så smått och att de inte kan se partiklarna. 

Abstraktionen ligger alltså delvis i att det är abstrakt och svårt för eleverna att föreställa sig, ”att 

det är nått man inte kan se och ta på, det kan vara svårt att förstå liksom att ja, det här hårda 

träbordet är mest tomrum liksom, svårt att greppa, det har man ju själv svårt att greppa”(Lärare 6, 

11 december 2013). Dessutom tillkommer många nya begrepp snabbt vilket kan gör att det 

naturvetenskapliga språket blir ett hinder, någon förklarar att ”sen är det en hel del begrepp som 

eleverna kan tycka är svåra, för dels så kan dom betyda något helt annat i vardagen och dels så är 

dem svårare att få in, man måste förklara dem på olika sätt. Det räcker inte bara att skriva upp 

dem”(Lärare 3, 11 december 2013). Lärarna nämner också att det formelspråk som används i 

kemin, till exempel då man skriver reaktionsformler, kan vara svårt att greppa. De uttrycker att 

det blir en viss abstraktionsnivå när man blandar in både bokstäver och siffror och menar att det 

tar tid att förstå skillnaden mellan exempelvis 2O, O2 och 2O2. Ett sätt att underlätta för eleverna 

och göra det mindre abstrakt, menar de, är att rita upp molekylerna på tavlan så att eleverna kan 

räkna själva och se det framför sig. 

Slutligen menar lärarna att det kan vara problematiskt för eleverna att förstå vad som utgör själva 

partikeln i sammanhanget (underkategori e). De menar att man i kemiundervisningen antingen 

pratar väldigt storskaligt eller väldigt smått och att detta är svårt för eleverna att greppa. Många 

gånger förenklar man bilden av sin modell och diskuterar kanske inte partiklarnas faktiska storlek. 

En lärare förklarar att ett sådant undervisningsmoment är formelskrivning, ”en annan sån här där 

verkligheten och modellen går isär lite, är när man ska visa till exempel natriumklorid (NaCl). Just 

för formelskrivning då så är det enklast att tänka att det är en utav varje. Fast egentligen sitter 

dom ihop i en kristall som i en jättestor molekyl då va” (Lärare 4, 11 december 2013). Någon 

lärare uttrycker även att det kan bli rörigt för eleverna när man växlar mellan olika 

partikelstorlekar utan att klargöra vad man verkligen menar med begreppet partikel.  

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

6 Diskussion 

Under följande avsnitt diskuteras inledningsvis hur väl vår studie uppfyller kraven på 

tillförlitlighet och giltighet. Därefter diskuteras studiens resultat med koppling till bakgrundsfakta 

och tidigare studier. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom området. Vi har valt att 

fokusera på partikelmodellens praktiska tillämpning och på hur lärare samt forskare förslagsvis 

kan utveckla undervisningen kring partikelmodellen. Orsaken till att vi inriktat oss på praktiken är 

dels att lärarna i sina utsagor främst fokuserar på praktik före teori och dels att vi själva finner det 

intressant att diskutera de praktiska utvecklingsmöjligheterna. 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder har den fördelen att forskaren fördjupar sig inom ett specifikt fenomen, 

vilket i sin tur ökar sannolikheten för att denne undersöker det som faktiskt avsetts undersökas 

(Jensen, 1995). För att öka en studies giltighet krävs, som det tidigare nämnts, dels att data som 

samlas in är trovärdig men även att analysen genomförs på ett trovärdigt sätt. Enligt oss finns det 

flera faktorer som bidrar till en trovärdig insamling av data, en sådan faktor är forskarens förmåga 

att välja rätt urval med avseende på studiens syfte. I och med att vi ställt vissa krav på studiens 

medverkande, som att de ska vara yrkesverksamma kemilärare samt använda skilda 

undervisningsmetoder, anser vi att vårt urval är lämpligt med avseende på vår studies syfte. För 

att ytterligare öka giltigheten och säkerställa att syftet undersöks skapade vi en intervjuguide som 

ett hjälpmedel för att under intervjuerna hålla oss på rätt spår.  

Kvalitén på intervjuerna är också av stor betydelse för att erhålla en giltig data, frågorna ska då 

vara av öppen karaktär och tidsåtgången ska anpassas så att intervjuerna mättas på information. 

Till att börja med anser vi att data som samlats in för vårt arbete är relevant, dock blev vår ovana 

som intervjuare tydlig under transkriberingsarbetet. Vi märkte då att vi i en del intervjuer borde 

ställt fler och annorlunda följdfrågor, samtidigt som att vi i andra intervjuer kom bort något från 

ämnet. Under intervjuerna lyckades vi dock skapa en behaglig miljö för de medverkanden och 

situationerna blev som naturliga samtal, därmed tror och hoppas vi att lärarna har uttryckt sina 

uppriktiga uppfattningar. Beträffande giltighet utgör även analysarbetet en viktig roll. Då vi har 

använt oss av analysmodellen förhandlad samstämmighet (se 4.4.1 Analys) har vi försökt öka studiens 

giltighet, vi anser de framtagna beskrivningskategorierna vara både relevanta och distinkta från 

varandra. För att läsaren själv ska kunna avgöra giltigheten i kategorierna har vi i resultatet använt 

oss av lärarnas egna utsagor i form av korta citat, detta ställer följaktligen krav på en noggrann 
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transkribering. I transkriberingsarbetet har vi försökt översätta utsagorna från tal till skrift med 

hög precision utan att utelämna några delar, vi har under arbetets gång dessutom åsidosatt våra 

egna uppfattningar och åsikter.   

Den stora utmaningen för oss var att skapa en hög tillförlitlighet, vilket innebär att utomstående 

ska kunna göra om studien och komma fram till samma resultat (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Vi har strävat efter att nå en hög tillförlitlighet genom att precisera studiens syfte, skapat en 

intervjuguide, ljudinspelat intervjuerna och haft en neutral inställning. Eftersom vårt resultat 

består av enskilda lärares uppfattningar och deras utsagor skulle kunna variera vid olika tillfällen, 

är det inte säkert att analysarbetet alltid hade lett fram till samma resultat. En svårighet med 

kvalitativa metoder, mer specifikt fenomenografin, är just att resultaten baseras på enskilda 

individer och forskaren måste därför reflektera över resultatens generaliserbarhet. Dock tror vi att 

det kan finnas beröringspunkter mellan de lärare som ingått i undersökningen och övriga lärare, 

vi ser alltså att det skulle kunna finnas en form av överförbarhet i våra framtagna resultat att i viss 

mån vara generellt giltiga. Vi anser sammanfattningsvis att de uppfattningar vi funnit bidrar till att 

fördjupa kunskapen om undervisning kring partikelmodellen. 

Att lärarnas roll i undervisningen kring partikelmodellen är relativt outforskat har vi sett som 

både en för- och nackdel. Avsaknaden av tidigare forskning försvårade fördjupning inom ämnet 

och vi hade svårt att hitta tidigare bakgrundsfakta. Dessutom fanns det många specifika problem 

som var av intresse att undersöka men vi anser att vi trots detta lyckas med att specificera vårt 

syfte. Samtidigt som det legat en svårighet i att ämnet är obeforskat har det även varit en styrka 

eftersom vi har kunnat bidra med nya infallsvinklar och fördjupat problematiken i undervisning 

kring partikelmodellen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Utirfrån vårt resultat har vi funnit vissa återkommande trender som genomsyrar lärarnas 

uppfattningar och har därmed valt att diskutera kring dessa med koppling till tidigare studier och 

forskning. De diskussionsämnen som vi har valt att lyfta fram och fördjupa är övergången mellan 

makro- och submikronivå; dilemmat med praktiska hjälpmedel; praktik kontra teori samt när bör kemiämnet 

introduceras?     
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6.2.1 Övergången mellan makro- och submikronivå 

I resultatet framkommer att lärarna använder partikelmodellen olika mycket i olika 

undervisningsmoment, detta beroende på vad lärarna väljer att lägga i partikelmodellens begrepp. 

Flera lärare uttrycker att de lägger stort fokus på atomens uppbyggnad, som beskrivs på 

submikronivå, då de anser att denna grundläggande kunskap är viktig för vidare fördjupning. Vi 

är eniga med lärarna om att det är viktigt att eleverna har kunskap om hur atomer byggs upp, 

men vi tror dessutom att de behöver få mer undervisning kring hur atomerna förhåller sig till 

varandra och vad som utgör atomernas omgivning. Avsaknad av sådana diskussioner tror vi 

skulle kunna vara en av anledningarna till att elever, som tidigare forskning visat (Andersson, 

2008), undviker vakuum vid beskrivning av materia. Vid en direkt växling från makroskopiskt 

perspektiv till atomnivå blir steget stort och vi tror att elever och lärare behöver samtala mer 

kring vad som sker där emellan. Precis som Harrison och Treagust (2002) så anser vi att lärarna 

först och främst behöver uttrycka att ett nytt perspektiv antas för att underlätta växelspelet för 

eleverna. De skulle då kunna använda sig av idén om magiska glasögon (Nussbaum, 1985) för att 

få eleverna att fundera över vad som sker även på den atomära nivån. Övergången skulle också 

behöva ske mer successivt, exempelvis genom att förstora ett föremåls partiklar bit för bit i olika 

steg så att eleverna enklare kan följa växlingen från makro- och submikronivå.  

Talanquer (2011) förklarar att det inte enbart är vid växlingen mellan submikro- och makronivå 

som eleverna finner svårigheter utan även inom respektive nivå, något som även lärarna ger 

uttryck för. De nämner bland annat att de vid reaktionsformler beskriver molekylerna så enkelt 

som möjligt genom att förenkla antalet atomer till minsta gemensamma nämnare. Saltet 

natriumklorid tas upp som exempel, vilket vid formelskrivning beskrivs som en natriumatom 

bunden till en kloratom, NaCl, men som egentligen är en väldigt stor molekyl bestående av flera 

sådana enheter. Problematiken i att definiera partiklarnas storlek är något som lärarna måste 

uppmärksamma i undervisningen och de bör vara tydliga med att klargöra partiklarnas faktiska 

storlek i alla olika undervisningsmoment. För lärarna kan det vara självklart när man pratar om 

partiklar som enskilda atomer, grundämnen eller kemiska föreningar, medan det för eleverna inte 

alls behöver vara lika uppenbart.   

Undervisning kring partikelmodellen sker oftast utifrån en submikronivå, men vi anser även att 

eleverna måste få möjlighet att studera modellen utifrån en makronivå. För att belysa den 

makroskopiska nivån skulle eleverna behöva få mer omfattande undervisning kring 

materiebegreppet i sig. Nu beskriver lärarna att de använder sig av partikelmodellen i separata 
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undervisningssammanhang beroende på vilka kriterier som skall illustreras. Givetvis måste lärarna 

belysa materiens olika egenskaper i specifika och lämpliga sammanhang, men vi tror att det också 

skulle vara fördelaktigt att undervisa kring partikelmodellen som ett enskilt 

undervisningsmoment. Genom att diskutera alla modellens kriterier sammantaget tror vi att 

eleverna skulle få en ökad möjlighet att erhålla en helhetsbild av materia och partiklars 

egenskaper. 

6.2.2 Dilemmat med praktiska hjälmedel 

I de olika momenten som lärarna tillämpar partikelmodellen beskriver de även att de använder 

olika praktiska hjälpmedel för att underlätta elevernas förståelse. Ett vanligt hjälpmedel bland 

lärare är kulmodeller som de anser tydliggör atomers bindningar samt kemiska reaktioner. Som 

nämnts har kulorna olika färger vilka representerar olika atomslag, något som lärarna anser vara 

en fördel i det avseende att eleverna enkelt kan skilja på atomtyperna. Dock har tidigare forskning 

visat att eleverna ofta överför makroskopiska egenskaper till mikronivå och därför felaktigt kan 

tro att atomerna har bestämda färger (Andersson, 2011; Eskilsson, 2001). Vi anser att man som 

lärare måste kritisera de praktiska modeller som man använder i sin undervisning och vara 

medveten om både dess för- och nackdelar. En modell kan vara väldigt lämplig i ett avseende 

men samtidigt leda till att eleverna får en felaktig uppfattning gällande en annan företeelse. 

Kulmodellerna är sannolikt ett bra hjälpmedel för att förklara materiens oförstörbarhet eller hur 

olika atomer binder samman, medan modellen inte alls ger en tydlig bild av atomers uppbyggnad 

eller deras rörelse. Lärarna bör därför alltid reflektera kring hur modellen åskådliggör olika 

fenomen och diskutera detta med eleverna.  

För att kunna använda modellerna effektivt och vara varse om dess olika för- och nackdelar 

måste lärarna i första hand vara insatta i elevers vanliga missuppfattningar. Vet lärarna inte om att 

elever kan tro att atomer har samma färg som kulmodellerna, inser de kanske inte vikten av att 

diskutera detta vid användandet av modellerna. För att ge lärarna möjlighet att bli mer insatta i 

forskning av olika slag är det viktigt med ett väl fungerande samarbete mellan yrkesverksamma 

lärare och forskare. Dock är lärarnas arbetsbelastning redan hög och mer tid och resurser 

behöver därför avsättas för att lärarna ska kunna effektivisera undervisning kring 

partikelmodellen. 

Även lärarna ger i sina utsagor uttryck för en önskan om mer resurser bland annat i form av fler 

tekniska hjälpmedel med bättre animationer för att illustrera partikelmodellen. Precis som lärarna 
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anser vi ett ökat utbud av tekniska hjälpmedel vore fördelaktigt i det avseende att i 

undervisningen försöka skapa bättre representationer av materia. Vi tror att man med tekniska 

hjälpmedel skulle kunna täcka in flera av partikelmodellens kriterier samtidigt och illustrera dessa 

på ett rättvist sätt i en och samma modell. Med hjälp av sådana mer sammanfattade modeller tror 

vi att eleverna skulle få möjlighet att erhålla en bättre helhetsbild av materien. Huruvida 

problematiken hade minskat om lärarna fick mer resurser, tid och hjälpmedel eller om den 

verkliga orsaken ligger i att lärarna inte lyckas möta eleverna på den nivå de befinner sig är oklart 

och av intresse att undersöka vidare.   

6.2.3 Praktik kontra teori 

Utifrån både lärarna, i denna undersökning, och tidigare forskning kan konstateras att elevernas 

entusiasm är hög när det gäller den laborativa delen men att den minskar betydligt vid 

övergången till teori. Den stora utmaningen för lärarna är därmed att få med sig eleverna även i 

den teoretiska undervisningen. Vi tror att svårigheten ligger i att den teoretiska 

kemiundervisningen till stor del förutsätter ett abstrakt tänkande (Barke, Hazari, Yitbarek, 2009) 

och att detta tankesätt är ovant bland eleverna. Vi upplever det som att lärare ofta försöker 

konkretisera verkligheten och använda modeller, vilket kan vara bra, men vilket kanske samtidigt 

gör att eleverna inte utmanas till att öva upp sitt abstrakta tänkande. Oftast blir eleverna, enligt 

vår uppfattning, frustrerade då de möter abstraktion och anser att det är svårt, lärarna måste 

därför försöka förändra den negativa bilden av abstrakt tänkande till att bli något mer positiv och 

spännande. Ett förslag skulle kunna vara att tydliggöra för sina elever att vi människor inte med 

säkerhet vet hur allt i vår omgivning fungerar. Denna ovisshet skulle möjligen kunna fungera som 

en utgångspunkt för att inspirera eleverna till att vilja studera och upptäcka nya kunskaper inom 

kemin. Det är således viktigt att det i undervisningen framgår att de modeller man använder 

endast är just modeller av verkligheten, vilka används för att underlätta vår förståelse för 

omvärlden. Det är tydligt att lärarna ser partikelmodellen som ett hjälpmedel men den stora 

utmaningen är att även få eleverna att använda modellen vid förklaring av upptäckter som de 

själva gjort i antingen vardagen, laborationssalen eller i den teoretiska kemiundervisningen. 

Lärarna behöver i detta sammanhang hjälp av forskare att ta fram nya undervisningsmetoder som 

ger en ökad möjlighet för eleverna att se fördelen med användandet av partikelmodellen.  

Precis som en lärare nämner så anser vi att problemet ligger i att eleverna inte ser nyttan med 

partikelmodellen och därför inte använder den som ett hjälpmedel. Varför eleverna inte ser vitsen 

med modellen skulle i sin tur kunna bero på att de uppfattar kemiundervisningen som skild från 
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det som de upplever i vardagen. Ofta har eleverna en viss uppfattning kring ett fenomen men så 

får de i undervisningen lära sig saker som motsätter sig deras tidigare sätt att tänka. Denna 

motsättning skulle kunna bidra till att de ser fenomen utifrån två separata perspektiv, ett 

vardagligt och ett vetenskapligt. Vi menar som Andersson (2008) att det vore önskvärt om 

eleverna istället kunde föra samman dessa två tankesätt då de kompletterar varandra och främjar 

ett abstrakt och teoretiskt tänkande. En viktig uppgift för lärarna är att i sammanhanget välja 

relevanta arbetsuppgifter som stimulerar eleverna till att tänka vetenskapligt även vid diskussioner 

kring vardagliga fenomen. Concept cartoons (Skolverket, 2013e) är i vårt tycke en bra 

undervisningsmetod där eleverna först och främst på egen hand får reflektera över fenomen de 

möter i vardagen, varpå läraren i en gemensam diskussion fångar upp och sammanfattar 

bakomliggande teori. Då eleverna är väldigt aktiva i arbetet med concept cartoon tror vi att de 

själva kan se nytta med sina tidigare kunskaper, om partiklars egenskaper, när de uppmanas att 

förklara olika fenomen. Samtidigt som eleverna får möjlighet att befästa sina tidigare kunskaper 

kan dessa i nya sammanhang byggas på och utvecklas ytterligare. 

6.2.4 När bör kemiämnet introduceras? 

Vi tror att utmaningen i övergången mellan praktik och teori kan underlättas om eleverna får en 

tidig undervisning kring partikelmodellen. Enligt styrdokumenten ska kemiämnet undervisas 

redan från första skolåret. Lärarna i denna studie ger dock uttryck för att eleverna har bristande 

förkunskaper då de börjar högstadiet och att det ibland verkar som att eleverna faktiskt inte haft 

någon kemiundervisning överhuvudtaget. Avsaknaden av kemiundervisning i tidigare skolår tror 

vi medför konsekvenser för elevernas fortsatta lärande, dels möter de många nya och svåra 

begrepp på en gång och dessutom får de begränsad tid att befästa sina kunskaper. Enligt Barke, 

Hazari och Yitbarek (2009) är naturvetenskapliga begrepp och teorier alltför komplicerade för att 

lära sig under en kort tid och eleverna måste därför få chansen att återkomma till dem upprepade 

gånger. Vi anser precis som någon av lärarna nämner att om eleverna inte redan i tidig ålder övar 

sitt naturvetenskapliga tänkande, får vardagsföreställningarna ett starkt fäste vilka de sedan har får 

svårt att överge. För att undvika sådana konsekvenser anser vi att det är otroligt viktigt med 

utbildade kemilärare på lågstadiet för att eleverna ska kunna få den kemiundervisning som 

behövs. Att det finns välutbildade kemilärare över alla skolår måste regeringen och Skolverket ta 

ansvar för.  

Eftersom kemiundervisningen på lågstadiet varierar mycket och dessutom ofta är bristande, har 

lärarna ett stort ansvar att ta reda på vilka kunskaper eleverna faktiskt har med sig när de kommer 
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till högstadiet. Mer av lärarnas tid skulle då behöva avsättas för att inledningsvis undersöka 

elevernas förkunskaper om partiklar och därefter planera sin undervisning utifrån vad resultaten 

visar. Oavsett är det en stor utmaning att undervisa en gemensam klass där alla elever befinner sig 

på olika nivåer och lärarna behöver därför kunna vända sig till forskningen för att få förslag på 

bra strategier att angripa partikelmodellen.   

6.3 Förslag på vidare forskning 

Då vi har undersökt lärarnas uppfattningar kring den egna undervisningen gällande 

partikelmodellen, vore det intressant att koppla samman resultaten med tidigare forskning kring 

elevernas uppfattningar om materiens partikelnatur. Vi tror att man skulle kunna göra en 

jämförande studie där elevernas reflektioner ställs mot lärarnas för att undersöka om de uppfattar 

samma svårigheter i undervisningen. Om uppfattningarna skiljer sig skulle det kunna vara så att 

lärarna lägger mycket tid på delar som eleverna egentligen inte upplever särskilt svårt, samtidigt 

som de faktiska svårigheterna får mindre fokus i undervisningen. Vidare hade forskare kunnat 

utveckla nya undervisningsmetoder kring partikelmodellen, både gällande när och hur modellen 

bör tas upp. Forskarna skulle behöva undersöka i vilka specifika stadier elever är mottagliga för 

olika delar av partikelmodellen och hur man som lärare lägger upp en effektiv 

undervisningsstrategi.  

Utöver att undersöka hur undervisning kring partikelmodellen bör planeras måste mer forskning 

genomföras kring nya praktiska och tekniska hjälpmedel i undervisningen, då de befintliga 

hjälpmedlen enbart illustrerar vissa delar av partikelmodellen. Först då de nya modellerna tagits 

fram kan man undersöka om svårigheterna beror av ofullständiga illustrationer eller om 

problemen beror av andra faktorer. Utöver att, som i vår studie, undersöka hur lärarna själva 

uppfattar sin undervisning kring partikelmodellen skulle forskarna kunna gå ut och observera hur 

lärarna faktiskt undervisar. På så sätt tror vi att lärare och forskare kan få en djupare insikt i vart 

elevernas svårigheter har sin utgångspunkt.  

  



 

 

33 

 

7 Referenser 

Alexandersson, M.(1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I Starrin, B., 
Svensson, P-G (Red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori (111-136). Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, B. (1990). Pupils Conceptions of matters and its transformations (age 12-16). Studies 
inScience Education (18). (s. 53-85).  

Andersson, B. (2008). Att förstå skolans naturvetenskap- Forskningsresultat och idéer. Lund: 
Studentlitteratur. 

Andersson, B. (2011). Att utveckla undervisning i naturvetenskap: kunskapsbygge med hjälp av 
ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, B. (2012). Teorier i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö: Gleerups utbildning AB. 
Barke, H-D., Hazari, A., Yitbarek, S. (2009). Misconceptions in chemistry-Addressing Perceptions in 

Chemical Education. Berlin: Springer. 
Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Dahlgren, L-O., Johansson, K. (2009). Fenomenografi. I Fejes, A., Thornberg, R (Red.). Handbok 

i kvalitativ analys (122-133). Stockholm: Liber AB. 
Eskilsson, O. (2001). En longitudinell studie av 10-12 åringars förståelse av materiens förändringar. 

Göteborg studies in Educational Sciences 167. Acta Universitatis, Gothoburgensis. 
Feynman, R., Leighton, R B., & Sands, M L, (1963). The Feynman Lectures On Physics Volume I. 

Addison-Wesley Publishing: Reading Massachusetts. 
Gustavsson, L. (2008). Att bli bättre lärare: Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne 

lärare emellan. Doktorsavhandling, Högskolan i Kristianstad, Forskarskolan i Pedagogiskt 
arbete. 

Harrison, AG., Treagust, DF. (2002). The particulate nature of matter: Challenges in 
Understanding the submicroscopic world. I Gilbert, J m.fl. (Ed.). Chemical Education: 
Towards Research-Based Practice (s.189-212). AA Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: 
ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber AB. 

Holme, I., Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur. 

Institutionen för pedagogik och didaktik. (2003). Att förstå naturen-från vardagsbegrepp till kemi: sex 
’workshop’ (Ämnesdidaktik i praktiken, 4). Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Jensen,M-F. (1995). Kvalitativa metoder för samhälls-och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 
Justesen, L., Mik-meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 
Johnstone, A.H. (2000) Teaching of chemistry – logical or psychological?. Chemistry Education: 

Research and practice in Europe, 1 (1), 9-15. University of Glasgow, Centre for Science 
Education. 

Jong, OD., Taber, KS. (2007). Teaching and learning the many faces of chemistry. I Abell, S., 
Lederman, N (Ed.). Handbook of Research on Science Education (s. 631-652). Mahwah, New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 



 

 

34 

 

Kroksmark, T. (2007). Fenomenografisk didaktik: en didaktisk möjlighet. Didaktisk tidskrift, 17(3), 
1-50. Hämtad från http://www.didaktisktidskrift.se/Fenomenografiskdidaktik%202007.pdf 

Krnel, D., Watson, R., Glazar, A. (1998). Survey of research related to the development of the 
concept of ‘matter’. International journal of science education, 20 (3), 257-289. Doi: 
10.1080.0950069980200302. 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Lindahl, B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasiet. 

Göteborg studies in Educational Sciences 196. Acta Universitatis, Gothoburgensis. 
Löfgren, L. (2009). Everything has its processes, one could say: A longitudinal study following student´s ideas 

about transformations of matter from age 7 to 16. Malmö Högskola, Lärarutbildningen.  
Marton, F., Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 
Nussbaum, J. (1985). The particulate Nature of Matter in the Gaseous State. I R. Driver, E. 

Guense & A. Thiberghien (Red.). Children's Ideas in Science (s. 124-144). Open University 
Press. 

Oskarsson, M. (2011). Viktigt- men inget för mig: Ungdomars identitetsbygge och intresse för naturvetenskap. 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. 

Patel, R., Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Renström, L. (1988). Conceptions of matter: A phenomenographic approach.  
Göteborg studies in Educational Sciences 169. Acta Universitatis, Gothoburgensis. 

Göteborg studies in Educational Sciences 181. Acta Universitatis, Gothoburgensis.  
Posner, GJ., Strike, KA., Hewson, PW & Gertzog, WA. (1982). Accommodation of a Scientific 

Conception: Toward a Theory of Conceptual Change. Science Education (66). (s.211-217). 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber AB. 
Sjöberg, S. (2005). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 
Sjöström, J. (2012). Barn och kemi: Vad säger den kemididaktiska forskningen. I Ideland, M., 

Malmberg, C (Red.). Naturvetenskap och yngre barn: Om att forskningssanknyta utbildning för 
förskollärare och grundlärare (s.35-53). Malmö: Malmö Högskola. 

Skolverket & VHS. (1994). Mer formler än verklighet. Ungdomars attityder till teknik och 
naturvetenskap. NOT-häfte nr 2 1994. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2013a). Kraftig försämring i PISA. Hämtad: 2013-12-06, från 
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-
1.211208 

Skolverket. (2011b). Kursplan- kemi. Hämtad: 2013-09-02, från Skolverket, 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/kemi. 

Skolverket. (2011c). Kommentarmaterial till kursplan i kemi. Hämtad: 2013-11-06, från 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2611 

Skolverket. (2011d). Kommentarmaterial till kursplan i fysik. Hämtad: 2013-11-06, från 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-



 

 

35 

 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2612. 

Skolverket. (2013e). Concept Cartoons. Hämtad: 2014-01-03, från 
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-
bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-
6/bedomningsstod/no/concept-cartoons 

Stavy, R. (1991). Children´s ideas about “Solid” and “Liquid”. European Journal of Science Education 
7, 407-421 

Talanquer, V. (2011).  Macro, Submicro, and symbolic: The many faces of the “chemistry triplet”.  
International Journal of Science Education, 33 (2), 179-197. doi: 10.1080/09500690903386435. 

Vetenskapsrådet. (2005). Lärande och undervisning i naturvetenskap: en forskningsöversikt 
(vetenskapsrådets rapportserie, 2). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer- inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Hämtad 27 november, 2013, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

  



 

 

36 

 

8 Bilagor 

8.1 Kriterier för en partikelmodell av materien 

En partikelmodell av materien 

1. All materia består av enheter som kallas partiklar. Enskilda partiklar är alltför små för att 
kunna ses. De beter sig som hårda, fasta och (utom vid kemiska reaktioner) oföränderliga 
objekt. Deras absoluta dimensioner och form är vanligen utan betydelse. Partiklarna ritas som 
små cirklar eller punkter. 
 

2. Rörelse är en egenskap som alla partiklar har, därför att kollisioner mellan dem är helt 
elastiska. Det råder en direkt relation mellan temperaturen hos en mängd materia och den 
kinetiska energi som dess partiklar i medeltal har. 

 

3. I en gas är tomrummet mellan partiklarna mycket större än det utrymme som partiklarna 
själva upptar. Gaspartiklarna i ett slutet utrymme är jämnt fördelade i detta, vilket betyder att 
gravitationell påverkan är försumbar. 

 

4. Det råder ömsesidig attraktion mellan två partiklar, men den avtar snabbt då avståndet mellan 
dem ökar. I en gas är attraktionen försumbar, utom vid högt tryck och vid låg temperatur, då 
gasen kan kondensera till vätska eller fast ämne. 

 

5. I vätskor och fasta ämnen är partiklarna mycket närmare tillsammans, vilket gör att de 
ömsesidigt attraherar varandra. I fasta ämnen är partiklarna ordnade i regelbundna mönster. 
Varje partikel kan endast vibrera kring ett bestämt läge. I en vätska är partiklarna 
oregelbundet arrangerade och kan röra sig om varandra. 

 

6. Olika ämnen består av olika partiklar, men alla partiklar av ett givet ämne är identiska. En 
blandning består av två eller flera partikelslag. 

 

7. I en kemisk reaktion beter sig partiklarna som om de består av en eller flera delar, kallade 
atomer, vilka bevaras vid reaktionen. En reaktion är därför en omarrangering av atomer. Det 
finns cirka 100 atomslag, som vart och ett bygger upp ett grundämne. 

 

8. En atom består av en kärna med positiv elektrisk laddning, som omges av ett antal negativt 
laddade elektroner. Laddade partiklar lyder Coulumbs lag. Kemisk bindning och elektrisk 
ström beskrivs med hjälp av idén om att elektroner är rörliga. 
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8.2 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

Forskningsfråga 1: 

Hur beskriver högstadielärare att 
de använder partikelmodellen i 
sin undervisning? 

Forskningsfråga 2: 

Vilka didaktiska utmaningar 
möter lärarna då de använder 
partikelmodellen i sin 
kemiundervisning? 

Kan du berätta för mig hur du 
upplever  kemiundervisningen i 
helhet? 
 

Vad innebär begreppet partikelmodell 
för dig? 
 

Hur tänker du kring det centrala 
innehållet som handlar om 
partikellmodellen? 

Hur gör du för att illustrera denna 
modell för eleverna, vilka hjälpmedel 
använder du dig av? 

I vilka undervisningsmoment använder 
du dig av partikelmodellen? 

När tycker du att det är svårt att 
använda partikelmodellen? 

Vad tror du gör det svårt för eleverna 
att ta till sig skolans partikelmodell? 

Vad tror du skulle kunna underlätta 
undervisningen kring partikelteorin? 


