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Abstract  
Elever har ofta problem att förstå kemisk bindning. De kan felaktigt tro att elektronerna i 
sig utgör bindningen eller att jonbindning är begränsad till en enda positiv och en enda 
negativ jon. Oktettregeln överbetonas som förklaring till bindning och kan felaktigt 
uppfattas som drivande kraft bakom bindning. Forskning föreslår alternativa teoretiska 
ramverk med större fokus på elektrostatiska krafter, elektronegativitet och polaritet. 
Kunskapen finns alltså men har inte fullständigt nått ut, vilket yttrar sig som brister i 
ämnesdidaktisk kompetens hos lärare och läromedelsförfattare. 
 
Med utgångspunkt i variationsteorin genomfördes ett kontrollerat experiment i två 
randomiserade elevgrupper i årskurs 9, för att utröna om förståelsen påverkas av den 
ordningsföljd i vilken olika bindningstyper presenteras. Resultaten visar ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. Eleverna beskriver svårigheter att förstå polaritet och moln av 
elektroner. Metoden att pröva olika förklaringsmodeller kan utvecklas och göras i större 
skala, eventuellt som en learning study. 
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1 Inledning 
 
Exakt vad är det som får partiklar att interagera och skapa en kemisk bindning? Det är en 
fråga som förbryllar många elever (Bergqvist 2017, s 102). En elektron flyttas via en pil 
som bygger en bro mellan natriumatomen och kloratomen. Vips har en jonförening 
uppstått. Så ser undervisningen ofta ut – men detta kan ge helt fel föreställningar till 
eleverna (Drechsler 2013, s 88).  
 
Problem med förståelsen av kemisk bindning har noterats i forskning såväl som i egen 
undervisning. Genom att fördjupa mig i problemet finns utsikter att bättre kunna hantera 
detta i min undervisning. Studier visar exempelvis att elever tror att jonbindning innebär att 
en atom tappar sin elektron helt och den andra får en. De kommer inte vidare förbi denna 
förståelse (Doymus 2008, s 52). Det vore mer ändamålsenligt (ibid) att se bindningarna i 
termer av elektronegativitet, polaritet och elektrostatiska krafter.  
 
Forskning visar att många lärare saknar en uttalad strategi för att visa modeller som kunde 
motverka elevers svårigheter (Drechsler 2013, s 87). De håller sig ofta till läroböckernas 
modeller vilket snarare förstärker elevernas svårigheter (Bergqvist 2012, s 42). Detta 
examensarbete vill bidra till ökad medvetenhet kring dessa problem. Här testas två olika 
sätt att förklara kemisk bindning för att undersöka om det ena sättet ger en bättre förståelse 
än det andra. 
 
Metoden som använts är ett experiment med vissa inslag av learning study (avsnitt 3.5), 
utvecklat med inspiration av Dhindsa och Treagusts (2014) teorier om vad som borde 
fungera och frågor från Doymus (2008), men också översikter av missuppfattningar och 
problem inom området, inte minst Bergqvist (2017) och Drechsler (2013). Området är 
relativt väl beforskat (Drechsler 2013, s 83; Bergqvist 2017) men vidare studier i riktning 
mot det som här gjorts i liten skala har efterlysts av Dhindsa & Treagust (2014, s 17) och 
Bergqvist (2012, s 50). 
 
 
2 Syfte, forskningsfrågor och hypoteser 
 
2.1 Syfte 
Syftet är att pröva två olika upplägg på en lektion där kemisk bindning introduceras, för att 
se om något av dem ger en större förståelse av begreppet kemisk bindning. Ett ytterligare 
syfte är att söka få en bild av vilka svårigheter elever kan uppleva kring kemisk bindning. 
 
2.2 Forskningsfråga 1  
Blir förståelsen av kemisk bindning, i form av rätta svar på enkätfrågor, större då under-
visningen sker i ordningsföljden opolär kovalent–polär kovalent–jonbindning, än om under-
visningen sker i ordningsföljden jonbindning–opolär kovalent–polär kovalent bindning? 
 
2.3 Forskningsfråga 2  
Upplever eleverna som fick möta det ena förklaringssättet större svårigheter att förstå 
kemisk bindning än eleverna som fick möta det andra förklaringssättet? 
 
2.4 Forskningsfråga 3  
Hur beskriver eleverna i ord sina eventuella svårigheter att förstå kemisk bindning?  
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2.5 Hypoteser 
Utifrån ovannämnda forskningsfrågor utkristalliseras följande hypoteser, som bygger på 
antagandet att en ordningsföljd utifrån stigande polaritet kan resultera i en annorlunda 
förståelse. För fråga 3 formuleras ingen hypotes eftersom är det svårt att pröva en sådan på 
ett meningsfullt sätt. 
 
Hypotes för forskningsfråga 1  
Den ordningsföljd i vilken olika typer av kemisk bindning presenteras kommer att påverka 
resultatet på ett förståelsetest. 
 
Hypotesen kan också uttryckas i omvänd form som en nollhypotes, i syfte att kunna 
förkasta nollhypotesen för att öka stödet för att hypotesen är giltig: 
 
Nollhypotes för forskningsfråga 1 
Det blir ingen skillnad mellan grupp 1 och grupp 2 i ökad förståelse efter lektionen. 
 
På samma sätt kan forskningsfråga 2 uttryckas i form av hypotes och motsvarande 
nollhypotes: 
 
Hypotes för forskningsfråga 2 
Elever i en av grupperna kommer i större utsträckning än elever i den andra gruppen att 
uppfatta den upplevda lektionen som lätt eller ganska lätt att förstå. 
 
Nollhypotes för forskningsfråga 2 
Det blir ingen skillnad mellan grupp 1 och grupp 2 i andelen elever som tycker att lektionen 
är lätt eller ganska lätt att förstå. 
 
 
3 Bakgrund 
 
3.1 Inledning 
Lärare och forskare runtom i världen har noterat betydande problem för elever på olika 
stadier att ta till sig och förstå konceptet kemisk bindning och olika bindningstyper. Vissa 
förklaringssätt och modeller har dominerat men har fått kritik och nya förslag och metoder 
diskuteras och växer fram. Ytterst handlar det om hur elever erfar skillnader mellan svåra 
begrepp som kemisk bindning. Problemet belyses här inledningsvis med utgångspunkt i 
teorier om lärande i allmänhet och Martons variationsteori i synnerhet. 
 
 
3.2 Det generella problemet att lära 
Från antiken till Piaget 
Åtminstone sedan antiken och säkerligen tidigare har människan diskuterat hur lärande går 
till. Redan Sokrates och hans lärjunge Platon ansåg att kunskap var mer eller mindre 
medfödd (Säljö 2015, s 12) och endast behöver utvecklas. I vår tid har forskare byggt 
vidare på den grund som konstruktivismens företrädare Piaget lade för begreppsbildning 
eller begreppsutveckling och därvid undersökt många naturvetenskapliga företeelser, 
däribland kemisk bindning (ibid, s 51).  
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Konstruktivism och dualism 
Med konstruktivism avses ursprungligen att kunskap uppstår då den lärande bearbetar 
omvärlden. Piaget formulerade det konstruktivistiska perspektivet och stod för den 
individualistiska varianten, som går ut på att individen konstruerar sin egen kunskap (Säljö 
2015, s 48). Individuell konstruktivism är alltså att lära på egen hand (Marton & Booth 
2000, s 260), eller med Piagets terminologi en kombination av att assimilera (bygga ny 
kunskap på befintlig) och att ackommodera (göra om sin kognitiva struktur) (Säljö 2015, s 
48). Piaget har inspirerat andra att undersöka hur ungdomar tänker om sådant som kemisk 
bindning (Säljö 2015, s 51) för att kunna organisera undervisning så att begreppsutvekling 
– conceptual change – kan uppstå (ibid), det vill säga en utökad och vidgad förståelse. 
Social konstruktivism (Säljö 2015, s 133) är den gren av konstruktivismen som sprungit ur 
Vygotskys idéer om att kunskap skapas genom att se världen ur olika perspektiv (Säljö 
2015, s 94) och som stått som modell eller inspiration för det sociokulturella perspektivet 
(ibid, s 90 ff).  
 
Piagets idéer har efterhand stöpts om i takt med samhällsutvecklingen. Så har till exempel 
Marton och Booth kritiserat och frigjort sig från tidigare dominerande forsknings-
inriktningar baserade på social respektive individuell konstruktivism. Deras kritik går bland 
annat ut på att konstruktivisterna lanserar alltför universella metoder för lärande (Marton & 
Booth 2000, s 260), alltså att det skulle finnas ett sätt som alltid fungerar.  
 
 
En ickedualistisk syn på lärande 
Marton och Booth tar därmed avstånd från det dualistiska synsättet på medvetandet, ytterst 
representerat av kognitivismen (Marton & Booth 2000, s 210), enligt vilken människan är 
något av en apparat som processar information (Säljö 2015, s 40) och i princip alla 
individer, enligt Piaget, mognar på samma sätt (ibid, s 46).  
 
Här ges en bild av hur lärande uppfattas inom den idéströmning som inbegriper 
differentieringsteori, fenomenografi och variationsteori. Vi tänker oss en människa som har 
med sig massor av kunskap och erfarenheter i bagaget. Erfarenheten är ett slags filter, som 
påverkar vad hen tar till sig av all den information som strömmar in via sinnesorganen. 
Bara det som upplevs ha någon form av mening tas in. Resten går hen förbi. Vi gör alltså 
ett urval, eftersom det finns mera där ute än vi kan ta in. Detta filter kan vi kalla 
differentiering, och teorin att det fungerar på detta sätt är differentieringsteori (Marton 
2014, s 34, 37). 
 
Om vi på nämnda sätt anser att detta filter påverkas av den lärandes erfarenhetsbagage, så 
betyder det att vad som tas in påverkas dels av personens bagage, dels givetvis av vad som 
finns i personens omgivning. Det betyder att själva meningen skapas i samspelet, i 
mellanrummet, mellan personen och hennes omgivning. Det är detta vi kallar icke-dualism, 
och eftersom vi filtrerar bort mycket så ligger det i icke-dualismen att världen utanför är 
rikare än vårt inre, och, som sagt, att vilka av alla dessa saker ute i världen som släpps in 
avgörs av den mening sakerna har för personen – en process som kallas differentiering 
(Marton 2014, s 34, 37). 
 
Dualismens anhängare däremot menar att vi inte samspelar med omvärlden. Det vi märker 
av eller har tillgång till är inte världen som sådan utan snarare ett slags representation av 
den. Världen får mening bara genom att vi bearbetar den information vi tar in, och då kan 
man säga att vårt inre tvärtom är rikare än omvärlden (Marton 2014, s 34). 
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Vi tar ett exempel på hur differentiering hänger ihop med fenomenografi och 
variationsteori: Eleven A har släppt in ett visst lärandeobjekt, som vi kan kalla X, genom 
filtret in i sin hjärna. Eleven A uppfattar lärandeobjektet X på sitt eget sätt, även detta 
utifrån vilka erfarenheter och förkunskaper hen har sedan tidigare. Men eleven B som sitter 
bredvid på precis samma lektion, och alltså har hört läraren säga precis samma sak 
(nämligen det iscensatta lärandeobjektet), har andra förkunskaper. Dels släpper eleven B in 
andra saker än vad A gjorde (differentiering), dels tolkar B det hen släppt in annorlunda än 
vad A gjorde. Eleverna A och B har skapat varsitt eget upplevt lärandeobjekt utifrån det 
objekt som läraren iscensatte (Marton 2014, s 164). Dessa skilda sätt att se på världen, eller 
hur den visar sig för oss, undersöks inom fenomenografin, som alltså arbetar med 
konceptioner, eller kvalitativa skillnader i hur vi ser på världen (Marton 2014, s 106, 113). 
 
Detta är givetvis ett problem när läraren anser sig veta hur det är och vill att alla elever ska 
uppfatta lektionen på ungefär samma sätt. Då har vi variationsteorin till hjälp. Enligt 
variationsteorin kan läraren se till att skapa variationer i så kallade kritiska aspekter, alltså 
sådant som är svårt att förstå (Marton 2014, s 23). 
 
I variationsteorin har lärandeobjektet tre ansikten: först det med lägst precision, det avsedda 
lärandet (så som läraren planerar), därefter det iscensatta lärandet, så som det faktiskt blir 
när lektionen pågår, och slutligen, på den högsta precisionsnivån, det upplevda 
lärandeobjektet, så som eleven upplever eller eventuellt i form av vardagsuppfattningar 
”missuppfattar” det hela. Det är på denna högsta precisionsnivå som de kritiska aspekterna 
finns (Marton 2014, s 164), det vill säga att eleven upplever skillnader mellan olika sorters 
kemisk bindning, eller mellan olika sorters polaritet. 
 
En elev kan inte förstå en aspekt såsom kemisk bindning förrän eleven får se att den kan 
variera. Till exempel kan läraren säga att en jonbindning har en större polaritet än en 
molekylbindning. Då har läraren varierat den kritiska aspekten polaritet, eller kanske den 
kritiska aspekten bindning. Läraren skapar på detta sätt möjligheter för eleven att urskilja 
skillnaden, eller kontrasten. Enligt variationsteorin är det först då, vid själva urskiljandet, 
som vi blir varse skillnader som vi kan lära oss: det går inte att förklara varför en grön boll 
är grön förrän du också har visat en röd boll eller en gul boll (Marton 2014, s 46 m fl).  
 
När nu eleven urskiljer skillnaden i den kritiska aspekten, så är det detsamma som att 
eleven erfar den variation som läraren skapade. Således först variationen och därefter att 
eleven kan urskilja variationen/skillnaden – först när båda dessa krav uppfylls kan lärande 
ske (Marton 2014, s 206). Så vad är då lärande enligt detta synsätt? Jo, att eleven omformar 
sin syn på omvärlden eller lärandeobjektet: plötsligt uppfattar eleven kemisk bindning som 
att detta begrepp innefattar olika stark förmåga att dra till sig elektroner, det vill säga olika 
stark polaritet. 
 
Lärande innebär alltså med detta synsätt att ändra sin förmåga att erfara eller uppfatta 
lärandeobjektet X på ett nytt sätt, typiskt då på ett sätt som närmar sig lärarens avsedda 
lärandeobjekt, så att läraren blir nöjd och utifrån sin synvinkel tycker att eleven har lärt sig. 
Det kan innebära att sådant som är svårt att förstå måste förklaras på flera olika sätt. Små 
skillnader kan ha stor betydelse för elevernas lärande (Runesson 2006, s 84). Ett intressant 
exempel på detta är ett försök med kemisk reaktionshastighet (Marton 2014, s 208, 209): 
Var och en av två laborationsgrupper fick pröva var sin kombination av volym och 
koncentration på de ämnen som ingick i reaktionen. Varje grupp fick avläsa 
reaktionshastigheten och rita en kurva på transparent plastfilm. De olika kurvorna lades 
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sedan ovanpå varandra för att jämföras i en projektor så att alla grupper kunde se att 
reaktionshastigheten varierade när koncentrationen varierades. Läraren var erfaren, och 
endast en variabel varierades samtidigt, antingen volym eller koncentration. 
Variationsteorins villkor var alltså uppfyllda. Ändå skedde nästan ingen inlärning. Detta 
antas bero på att varje elevgrupp endast gjorde ett enda försök. En och samma 
laborationsgrupp varierade alltså ingenting. Det var bara då resultaten för hela klassen slogs 
ihop som gruppen förväntades se skillnaden och lära sig, vilket inte skedde. Nästa gång 
samma lektion genomfördes ombads varje grupp att först av allt ta reda på vilka 
förhållanden som råder mellan ändrad volym å ena sidan och ändrad koncentration å andra 
sidan, och reaktionshastigheten. Läraren varierade på ett till synes marginellt sätt strukturen 
i elevernas aktiviteter, och det gjorde stor skillnad (ibid).  
 
Lärandet är oerhört komplext, eftersom lärandeobjektet kan bestå av precis vad som helst 
på hela jorden, och varje person lär sig att se alla ting i hela världen på ett antal olika sätt 
(Marton 2014, s 210). Vårt sätt att på detta sätt erfara handlingar, situationer eller fenomen 
är lärandets mest grundläggande aspekt. Därför finns det inte ett rätt sätt att undervisa, utan 
det finns många nycklar (Marton & Booth 2000, s 260). Den som vill att så många som 
möjligt ska lära sig så mycket som möjligt måste naturligtvis använda flera olika metoder. 
 
Ett av de forskningsverktyg vi har för att ”skruva på olika skruvar” för att få det upplevda 
lärandeobjektet att närma sig det avsedda lärandeobjektet är learning study. Metoden 
bygger på variationsteorin (avsnitt 3.5). 
 
 
3.3 Det specifika problemet att förstå kemisk bindning  
Läroplanen 
I gällande läroplan för grundskolan förväntas eleverna i årskurs 9 för betyget E på en 
grundläggande nivå behärska begrepp och modeller av bland annat kemisk bindning 
(Skolverket 2011): 

 
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och 
omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel 
på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 

 
Vanliga missuppfattningar 
Kemisk bindning är ett abstrakt fenomen där forskare och yrkesaktiva noterat stora 
svårigheter för eleverna. För att göra olika typer av kemisk bindning synliga blir det därför 
viktigt för kemiläraren att identifiera sådana kritiska aspekter som nämnts, till exempel med 
hjälp av Wernbergs (2006, s 54) frågor: 
 

 Vad innebär det att kunna eller förstå lärandeobjektet? 
 Vad tar vi för givet?  

 
En av de frågor som kemistudenter ständigt brottas med är: Exakt vad är det som gör att 
kemisk bindning uppstår? Drechsler (2013, s 83 ff) har sammanställt en katalog av 
svårigheter som elever ofta har i att förstå kemisk bindning: 
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Kemisk bindning i allmänhet 
Modeller inom naturvetenskap uppfattas ofta av elever som förvirrande. Typiskt sett 
uppfattar högstadieelever att modeller är små ofullständiga kopior eller rentav avbilder av 
verkligheten, och endast ett fåtal inser att modellerna främst syftar till att kommunicera 
eller representera en idé. Inte heller inser elever i allmänhet att flera modeller kan användas 
för att förklara ett och samma begrepp (Drechsler 2013, s 78).  
 
Vad gäller förståelsen av just kemisk bindning i allmänhet är det ofta så att elever inte 
förstår varför bindningar bildas, att de tror att bindningen bygger på attraktion mellan 
negativa elektroner, eller att elektroner endast rör sig mellan de två atomer som binds. De 
tror också att bindningar har materiell karaktär (Drechsler 2013, s 83). 
 
Jonbindning 
Eleverna ser gärna jonbindning som en elektronövergång och tror felaktigt att de båda 
atomerna sedan tillsammans bildar något som är som en molekyl, som om det bara skulle 
vara dessa två partiklar som tillsammans bildar en ny enhet. De inser alltså inte att 
elektrostatisk attraktion sker åt alla håll i en hel kristall, och dessutom tror de att 
jonkristallen är uppbyggd av molekyler (Drechsler 2013, s 83).  
 
Kovalent bindning 
Kovalent bindning förklaras oftast som att två elektroner delas av två atomer. Det gör att 
elever tror att det är elektronerna som är bindningen. Oktettregeln är det vanligaste sättet att 
förklara varför bindning sker, men oktettregeln har stora begränsningar. Antropomorfiska 
förklaringar – att atomerna tillskrivs mänskliga egenskaper såsom en ”längtan” efter att 
fylla sitt yttersta elektronskal – bidrar till att elever övertolkar oktettregeln. Regeln kan då 
uppfattas som själva drivkraften bakom kemiska reaktioner (Drechsler 2013, s 83), det vill 
säga orsaken till att nya bindningar skapas, särskilt som det ofta inte förklaras varför nya 
bindningar uppstår, nämligen att det finns en elektrostatisk attraktion. 
 
Polär kovalent bindning 
Vidare fokuserar undervisningen ofta på enskilda atomer, vilket gör att eleverna bibringas 
uppfattningen att materian består av små partiklar som inte har något samband med 
varandra, och därmed blir det svårt att förstå sådant som inte på ett enkelt sätt kan förklaras 
med hjälp av elektronövergång (jonbindning) eller ”rättvis” elektrondelning (opolär 
kovalent bindning). Det blir med andra ord svårt att förstå polär bindning sedd som ett 
mellanting mellan jonbindning och opolär bindning. Dessutom kan elever felaktigt tro att 
en kovalent bindning blir polär om den ena atomen bidrar med fler elektroner till 
bindningen än den andra gör, när det egentligen handlar om att en av atomerna ”drar 
hårdare” i det eller de par av elektroner som delas (Drechsler 2013, s 84, 85). 
 
Övertolkning av oktettregeln 
Sammanfattningsvis finns ett flertal faktorer som tillsammans bidrar till en övertolkning av 
oktettregeln (Drechsler 2013, figur 4.1, s 84): 
 

 Fokus på enskilda atomer 
 Antropomorfiska beskrivningar 
 Brist på förklaring till att bindning sker 
 Användning av oktettregeln och fokus på elektronkonfigurationer 
 Brist på förklaring med hjälp av elektrostatisk attraktion 
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Dessa faktorer leder – via övertolkningen av oktettregeln – till fyra olika typer av 
svårigheter (Drechsler 2013, s 84): 
 

 Felaktig och olämplig syn på varför bindning uppstår 
 Materia ses som små diskreta molekyler 
 Det som inte tycks passa in under någon av de båda benämningarna 

”elektronövergång” eller ”elektrondelning” avfärdas av eleverna  
 Svårt att förstå polär kovalent bindning 

 
Även Bergqvist (2017, tabell 1, s 42–44) visar i en fyllig sammanställning på ett stort antal 
vanliga missuppfattningar som forskningen visat att elever har kring kemisk bindning, samt 
tänkbara orsaker till dessa missuppfattningar (jfr Drechsler ovan). En vanlig 
missuppfattning är till exempel att bindningar endast existerar mellan atomer (joner) till 
eller från vilka det har skett en elektronövergång. Denna missuppfattning antas bero på just 
att jonbindning presenterats som att den mer eller mindre består av en elektronövergång. 
 
Brister i ämnesdidaktisk kunskap och läromedel 
Nästan alla svenska läroböcker som Bergqvist granskat (2017, s 91f) började med att 
presentera jonbindning, därpå opolär kovalent bindning och sedan polär kovalent bindning. 
Nästan alla intervjuade lärare gjorde på samma sätt som i läroboken (ibid). 
 
Det finns, som framgår av Bergqvists (2012 och 2017) och Drechslers (2013) 
sammanställningar, en hel del forskning om vilka svårigheter elever har att förstå kemisk 
bindning. Ändå har Bergqvist (2012 och 2017) via lärares lektionsplaneringar och 
intervjuer kunnat belägga att det är vanligt att gymnasielärare saknar djupare kunskap om 
dessa svårigheter för eleverna, trots att kunskapen finns tillgänglig. Dessutom framställs 
kemisk bindning i många läroböcker i en ordningsföljd som försvårar förståelsen. Samtidigt 
påverkas lärare av dessa läroböcker (Bergqvist 2012, sid 42) och det är inte alltid som 
lärare kritiskt ifrågasätter läroböckernas innehåll (ibid, s 48). Även i läromedel som 
används på universitetsnivå, som elever får möta vid högre studier, varierar det kraftigt hur 
kemisk bindning förklaras, visar Bergqvists kartläggning (2017, s 28–31).  
 
Enligt Bergqvist (2012, s 40) beror en del av förståelseproblemen på bristande 
ämnesdidaktisk skicklighet hos lärarna vad gäller kemisk bindning. Sådan kompetens kan 
kartläggas under benämningen pedagogisk innehållskompetens (pedagogical content 
knowledge, PCK). Det är en sammansmältning av innehåll och pedagogik och ett ofta 
använt instrument i forskning för att kartlägga lärares kompetens. PCK kan ses som den 
individuella kunskap som läraren efterhand skaffar sig om hur just hen bäst kan lära ut visst 
stoff på ett visst sätt för att främja förståelsen (ibid, s 51–53). Att utveckla sin PCK är att 
som lärare först konceptuellt förstå undervisningsinnehållet, i syfte att förmedla denna 
förståelse, snarare än att bara överföra information till eleverna. Men det är svårt att 
fortbilda lärare i PCK då det är en komplex process (Bergqvist 2017, s 60, 61). 
 
Learning study förbättrade lärares didaktiska kompetens 
För att återknyta till variationsteorin (avsnitt 3.1) gjorde Bergqvist en learning study, en 
metod som styrs just av variationsteorin och som erbjuder ramverk för att förstå 
nödvändiga villkor för lärandet. I studien undersöktes hur forskningsverktyget CoRe 
(Content Representation) kan förbättra lärares professionella lärande och därmed deras 
egen undervisning. CoRe är en detaljerad beskrivning av vad, hur och varför ett innehåll 
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lärs ut, men också ett sätt att lättare kunna sätta ord på vad PCK egentligen är (Bergqvist 
2017, s 61, 63, 64). 
 
Syftet var att se om deltagande i en learning study och användning av verktyget CoRe kan 
förbättra lärares reflektion och PCK. Det visade sig att i takt med att lärarna kopplade ihop 
delar av PCK till en helhet så ändrade de sitt sätt att hantera ämnesinnehållet om kemisk 
bindning. De ändrade struktur på sina lektioner. De ändrade sina representationer av 
bindningsmodeller och de exempel som de använde. De ökade sin förståelse av hur 
studenter lär sig. De ökade även sin rena ämneskunskap (Bergqvist 2017, s 95). Som 
exempel på hur lärarna ändrade sin representation av bindningar kan nämnas att de insåg 
fördelar med att betona elektrostatisk attraktion i alla typer av bindningar (ibid, s 96). 
Särskilt tydlig effekt, vad gäller att bättre inse hur elevernas förståelse ser ut och hänger 
ihop med hur bindning presenterats för dem, blev det för metallbindning. Lärarna blev 
också mer medvetna om elevernas bristande förkunskaper. Gapet mellan forskning och 
praktik har alltså blivit mindre för de lärare som deltog (ibid, s 97). Utifrån dessa resultat 
föreslår Bergqvist nya sätt att åskådliggöra kemisk bindning i svenska högstadie- och 
gymnasieskolor (avsnitt 3.4). 
 
Problem med att undervisa utifrån bindningars styrka 
Även Dhindsa och Treagust (2014) beskriver i en teoretisk genomgång, på liknande sätt 
som Drechsler, olika problem i förståelse av kemisk bindning (Dhindsa & Treagust 2014, s 
1–6). De riktar specifikt in sig på de problem som är förknippade med att introducera 
kemiska bindningstyper i den traditionella ordningsföljden från starkare till svagare bind-
ningar: jonbindning–kovalent–polär kovalent–vätebindning–van der Waalsbindning (ibid, s 
3), det vill säga att både inter- och intramolekylära bindningar finns på samma skala över 
bindningsstyrka. De viktigaste problemen med detta är att eleverna felaktigt lär sig att alla 
typer av bindningar är oberoende av varandra, att det inte skulle finnas något samband 
mellan olika bindningstyper, och att elektronegativitet visserligen kan förklara polär 
kovalent bindning men att elektronegativitet inte skulle ha någon roll i jonbindning (ibid, s 
5). 
  
Dhindsa och Treagust intar delvis ett konstruktivistiskt perspektiv genom att lyfta det för 
denna teori centrala begreppet (Säljö 2015, s 48) assimilation. De föreslår att lärarna kan 
aktivera elevernas tidigare kunskap genom att påminna dem om den enkla 
vätgasmolekylen, och då kan eleverna assimilera ny information till vad de redan visste 
(Dhindsa & Treagust 2014, s 11). Exempelvis är det klokt att ta avstamp i elevens vardag 
när man undervisar om metallen järn och börja tala om vad som finns i närmiljön. En 
kronologisk ordning blir problematisk eftersom den innebär att man börjar med den för 
flertalet elever främmande gruvbrytningen. Dhindsa och Treagust betonar alltså vikten av 
att bygga ny kunskap på gammal (ibid, s 2).  
 
Alternativa ramverk för att förklara kemisk bindning  
Många har beskrivit problemen att förstå kemisk bindning, men färre har föreslagit nya 
förklaringsmodeller. Ett par av dem som ändå gjort det, Taber och Coll samt Nahum 
m fl, refereras här nedan med stöd av Bergqvist (2017, s 44). Här förklaras först didaktiska 
resonemang bakom dessa båda förslag. I avsnitt 3.4 återkommer sedan dessa tillsammans 
med andra förslag på åtgärder. 
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Taber och Coll: Elektrostatiska krafter 
Taber och Coll föreslår att allt bör ses som elektrostatiska krafter, en precis lagom nivå av 
förenkling (Bergqvist 2012, s 27). Utgångspunkten för resonemanget bör vara de nätverk 
eller kristallstrukturer som framträder i jonbindning, metallbindning och mellan molekyler, 
då man zoomar ut från den enskilda atomnivån. Först därefter föreslår de att 
undervisningen går närmare in på enskilda molekyler och bindningarna inuti dem. På så sätt 
undviks missuppfattningen att se varje atom som en självständig enhet och även att fastna i 
diskussioner om elektronkonfiguration. Som ordningsföljd för att lära ut bindningar 
föreslås metallbindning–jonbindning–kovalent bindning, samtliga i nätverk mellan 
molekyler, och först därefter kovalent bindning inom molekyler (Bergqvist 2017, s 44). 
 
Nahum m fl: Flera glidande skalor 
Nahums m fl (i Bergqvist 2017, s 45) bottom up-koncept bygger på en förenkling av 
kvantmekanikens principer. I stället för att särskilja ett antal olika typer av kemisk bindning 
betraktar man i stället bindning som något som varierar utmed flera olika glidande skalor. 
Man presenterar först grundläggande principer och kommer slutligen till specifika 
egenskaper, så att bindningar steg för steg sätts i ett begripligt sammanhang: 
 
Steg 1 är enskilda atomers egenskaper, och på denna nivå presenteras elektrostatisk 
laddning (att plus- och minusladdade partiklar attraherar varandra, medan partiklar med lika 
laddning repellerar varandra) och elektroners vågnatur, där elektronerna visas som moln av 
varierande sannolikheter för negativ laddning runt kärnan, med andra ord orbitaler. 
 
I steg 2 introduceras generella principer för kemisk bindning. I stället för att nämna 
särskilda typer av bindning talas om variationer mellan olika nyckelbegrepp som energi och 
kraft och relationen mellan dem, och att stabilitet nås genom att minimera energinivån. 
Bindningarnas längd förklaras, något förenklat, som det avstånd som atomerna håller när 
attraktionen och repulsionen mellan atomkärnor och elektroner balanserar varandra. Det är 
ett sätt att diskutera elektrostatiska krafter på en något högre nivå än att bara tala om att lika 
stöter bort varandra och att olika dras till varandra. Minimeringen av energinivåer innebär 
samtidigt att tala i termer av bindningsenergi (Bergqvist 2017, s 45): Om mycket energi 
frigörs när bindningar skapas, så kommer de bildade produkterna med sina bindningar att 
ligga på en låg energinivå. Det ger stabilitet på samma sätt som spelkulor som har rullat ner 
i en grop: det krävs en del energi för att få upp dem därifrån igen, eller – på kemispråk – det 
krävs tillskott av energi om man åter vill bryta bindningarna. 
 
I steg 3 utnyttjas de begrepp som etablerats i steg 2 för att presentera de traditionella 
typerna av kemisk bindning, men utmed flera olika glidande skalor. Sådana skalor kan löpa 
från kovalent bindning till jonbindning, respektive från stark till svag bindning (Bergqvist 
2017, s 46). På denna tredje nivå återfinns alltså mer traditionella förklaringsmodeller men 
man bäddar för förståelsen av dem på ett bättre sätt. 
 
Först i steg 4 nämns oktettregeln, men den reduceras hos Nahum m fl till en vägledning 
som hjälper till att förutsäga hur elektronfigurationen kommer att bli, snarare än en orsak 
eller förklaring till kemisk bindning. Först i detta fjärde steg nämns metallbindning, varvid 
ytterligare en glidande skala införs, nämligen graden av delokalisering av elektroner 
(Bergqvist 2017, s 46). Nahum m fl bygger alltså stegvis upp en förståelse som gör det 
lättare att sedan i steg 5 se samband mellan å ena sidan olika bindningars natur och å andra 
sidan den struktur och de egenskaper som ämnena kan väntas få. Att kunna göra sådana 
kopplingar är en nyckelfråga inom kemin (ibid, s 46, 47). 
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3.4 Vad lärare och författare föreslås förändra 
Bergqvist har föreslagit förändringar såväl i läroböckers förklaringsmodeller som 
lärarutbildningar och lärares sätt att förklara. I sin licentiatavhandling (Bergqvist 2012, sid 
44) menar hon att mycket kan göras utan att totalt förändra ramverket så som Nahum 
m fl föreslår (avsnitt 3.3). En bra början är om textböcker fokuserar på bindning i termer av 
elektrostatisk laddning. Då blir det lättare att förstå polariteten i bindningen, 
elektronegativiteten och även intermolekylär bindning (mellan molekyler), och man 
förbereder för mer sofistikerad förståelse baserad på kvantmekaniska modeller. Bergqvist 
vill, liksom även Drechsler föreslagit, också att lärare aktivt med sina elever ska diskutera 
och ta upp orsakerna till att bindning uppstår. Vidare bör lärare som använder flera olika 
modeller tala om det och berätta varifrån dessa olika attribut hämtats. Bergqvist föreslår 
(2012, s 45), utan att precisera om hon avser högstadiet eller gymnasieskolan, att de olika 
typerna av bindning bör presenteras för eleverna i den ordningsföljd som Taber och Coll 
rekommenderar: metallbindning–jonbindning–kovalent bindning i nätverk–kovalent 
bindning inne i avskilda kovalenta molekyler.  
 
I sin doktorsavhandling har Bergqvist (2017, s 103) närmare granskat Nahums bottom up-
ramverk och ställer sig bakom detta som en metod att undervisa på gymnasieskolan. 
Ramverket baseras på kvantmekanik men behandlar fortfarande alla bindningstyper som 
likställda. I stället för att direkt gå in på särskilda typer av bindningar, bäddar Nahum m fl 
först genom att lansera koncept som är relevanta utmed flera glidande skalor så som energi, 
krafter och relation mellan dessa. Ett sådant angreppssätt länkar ihop kemins mikro- och 
makro-perspektiv på ett logiskt sätt (ibid, s 102, 103). Att se på bindningar som 
sammanlänkade koncept så som energi och krafter, snarare än särskilda typer av 
bindningar, gör det lättare att förstå vilken betydelse detta har för hur ämnen bildas och 
vilka egenskaper olika material har, och detta är något som gymnasieelever behöver förstå, 
argumenterar Bergqvist (ibid, s 103). Vad gäller årskurs 7–9 stannar Bergqvist vid att det 
räcker att eleverna vet att det finns krafter mellan atomer och andra partiklar, att dessa 
krafter störs, eller upplöses, i kemiska processer och att detta kräver energi. Då är Taber 
och Colls modell från 2002 tillräcklig och bra, eller en annan omnämnd modell som också 
betonar elektrostatiska krafter. Bindning kan alltså på högstadiet med fördel presenteras 
som ett elektriskt koncept, en fråga om elektricitet (Bergqvist 2017, s 101). 
 
Även Dhindsa och Treagust (2014, s 11) avråder, utifrån sina erfarenheter, från att förklara 
med stöd av oktettregeln. I stället tycker de att man ska introducera s-, p- och d-orbitaler  
och de synes syfta på åldrar motsvarande svenskt högstadium och gymnasieskola (O-level 
och A-level, ibid, s 4), som ett sätt att förklara hur elektronerna kan förflytta sig eller ändra 
sin tyngdpunkt för var de befinner sig. 
 
Om vi ser lärande i perspektivet av hur hjärnan bearbetar ny information, är ett flertal 
kognitiva processer inblandade och det gäller att minimera dessa processer och den tid de 
tar i anspråk (Dhindsa & Treagust 2014, s 10). Det mest effektiva sättet är att foga ny 
information till en redan existerande kognitiv struktur, och på så sätt utvidga den befintliga 
kognitiva strukturen (ibid). De båda koncepten kovalent och polär kovalent bindning är 
nära sammanbundna och kräver endast begränsad modifikation av den redan befintliga 
kognitiva strukturen, om polär bindning lärs ut direkt efter opolär kovalent bindning (ibid), 
det vill säga vad Piaget kallar assimilation (Säljö 2015, s 48). Detta är den 
inlärningspsykologiska teori på vilken Dhindsa och Treagust bygger det förslag som testats 
i denna studie. Dhindsa och Treagust föreslår därför att undervisning om kemisk bindning 
ska ske i ordningsföljden kovalent–polär kovalent–jonbindning för att lärandet ska bli 
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effektivt och varaktigt. Föreslagen ordningsföljd och betoning på elektronegativitet och 
atomorbital-överlapp möter kriterierna för hur elever lär sig koncept, enligt konstruktivism 
och annan lärandeteori (Dhindsa & Treagust 2014, s 17). Med hjälp av en översikt (Tabell 
1) visar de på ett mönster som motiverar den föreslagna ordningsföljden. 
 
Tabell 1. Kännetecken hos olika typer av kemisk bindning som motiv för att olika 
bindningstyper ska introduceras i tabellens ordning uppifrån och nedåt. Kovalent karaktär 
och jonkaraktär ses som två ytterpunkter utmed samma skala. (Frågetecknen vid metall-
bindning betyder att elever ska fylla i lämpliga ord.) Efter Dhindsa & Treagust (2014, s 8). 

Bindningstyp Atomtyper Elektroner 
delas 

Skillnad i elektro-
negativitet 

Orbital-
överlapp 

Kovalent 
karaktär 

Jonkaraktär 

Kovalent Samma 
och olika 

Hög 
sannolikhet 

Ingen eller liten Stort Maximal Minimal 

Polär kovalent Olika Medelstor 
sannolikhet 

Liten eller uppåt 
mot stor  

Stort och 
nedåt till 
litet 

Mindre än 
kovalent 
bindning 

Mera än vid 
kovalent 
bindning 

Jonbindning Olika Låg 
sannolikhet 

Stor Litet Minimal Maximal 

Metallbindning ? ? ? ? ? ? 
 
Inte bara förklaringar utan även arbetsformer är viktiga 
Även Doymus (2008) har fördjupat sig i hur studenter erfar och skapar sina begrepp om 
kemisk bindning. De senaste decenniernas forskning har lyft fram vikten av att 
kemistudenter lär sig förstå på såväl makroskopisk, mikroskopisk som symbolisk nivå, 
vilket är svårt då de är vana att röra sig på sinnesintryckens makroskopiska nivå. Därför 
finns enligt Doymus goda skäl för att använda olika angreppssätt baserade på 
konstruktivismen, till exempel Krajciks conceptual change model: att varva 
laboratoriearbete med teoretisk genomgång och använda konkreta fysiska modeller och 
teknologi som lärverktyg (vilket antas syfta på it-teknik). Utöver rena undervisnings-
metoder är det dock inom kemin, påpekar Doymus, även viktigt att aktivt arbeta med 
lärmetoder. Av dessa har Doymus testat kooperativt lärande där studenter arbetar 
tillsammans i smågrupper. Jigsaw cooperative learning är en typ av kooperativt lärande där 
studenter i olika gruppkonstellationer förklarar för och undervisar varandra, i stället för 
traditionell lärarledd klassrumsundervisning. Doymus antog med stöd av forskning att 
metoden skulle hjälpa elever att överbrygga vanliga svårigheter att förstå kemisk bindning 
och visade också tydliga resultat (Doymus 2008, s 48, 49). I ett experiment lärde sig en 
elevgrupp om bindning med jigsaw-metoden och en kontrollgrupp lärde sig på mer 
traditionellt vis. Båda grupper fick genomgå det skriftliga kunskapstestet Chemical 
Bonding Achievement Test (CBAT). Eleverna som arbetat med jigsaw-metoden lyckades i 
genomsnitt betydligt bättre än eleverna i kontrollgruppen (ibid, s 49).  
 
3.5 Försöket tar form 
Bergqvist har alltså noterat brister i lärares kunskap bland annat om elevers svårigheter att 
förstå kemisk bindning (2012, s 40). Detta stämmer väl med mina erfarenheter och elevers 
iakttagna svårigheter och är därför en angelägen fråga att fördjupa sig i. 
 
Svenska läroböcker presenterar ofta jonbindning först (Borén, Börner, Larsson, Lindh, 
Ragnarsson & Sundkvist 2011, s 80–104; Sterning 2015, s 258–264) eller använder i vart 
fall inte den ordningsföljd som testas i denna studie (Bergqvist 2012, s 45) och som också 
är den som Dhindsa och Treagust (2014, s 17) rekommenderar: opolär kovalent–polär 
kovalent–jonbindning. Taber och Coll har dock i sin forskning funnit att det är vanligt att 
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läroböcker börjar med kovalent bindning före jonbindning (Bergqvist 2012, s 45). De ser 
dock denna ordningsföljd som problematisk och föreslår, med stöd av Bergqvist, att 
bindning ska undervisas med början i stora nätverk för att sedan gå in på molekylnivå med 
ordningsföljden metallbindning–jonbindning–kovalent bindning. Vidare har vi Nahum m fl 
med sitt bottom-up-koncept (Bergqvist 2017, s 45) som närmar sig problemet på ett nytt 
sätt. Mot bakgrund av den bild som här ovan ges av svenska läroböcker ville jag prova 
något annat, som också stöds av forskare, för att försöka bidra till att minska elevernas 
svårigheter. För mig blev det naturligt att anamma Dhindsa och Treagusts förslag, även om 
goda argument presenterats även för andra ordningsföljder. 
 
Vidare har Doymus visat att det rent allmänt, om än inte just genom att uttalat variera 
ordningsföljden, ger resultat att använda alternativa arbetsmetoder när det gäller kemisk 
bindning. Doymus har visserligen fokuserat på lärandemetoderna hos eleverna snarare än 
på lärarens undervisning, men samtidigt är metoden lärarens beslut och verk, så jigsaw-
upplägget var ändå en del av lärarens sätt att undervisa. Vad mera är visade Doymus att 
elever i behandlingsgruppen förvärvade en syn på bindningar som bättre överensstämmer 
med vetenskapens uppfattning (Doymus 2014, tabell 2, s 52). Även om jag inte som 
Doymus varierar just arbetsmetoder, så har Doymus visat att experimentupplägget kan 
användas för att visa på en förbättrad förståelse. Samtidigt har Doymus bidragit med 
uppslag till frågeställningar att ställa i min studie.  
 
Bergqvist har bland annat föreslagit vidare studier kring huruvida ett byte av ramverk (se 
ovan) kan förbättra studenters förståelse (Bergqvist 2012, s 50). Min studie är ett sätt att 
testa Bergqvists förslag i liten skala. Eftersom Bergqvist dessutom (2017) i en learning 
study har visat att lärare som använt verktyget CoRe utvecklas professionellt i sin 
undervisning om kemisk bindning, föreslår hon att det ska undersökas hur lärare som inte 
själva har tid att delta i forskningsprojekt ändå kan få kunskap att förändra sitt agerande för 
att underlätta elevers förståelse (Bergqvist 2017, s 112, 113). Min studie kan bidra till att i 
vart fall sprida kunskap om detta. 
 
Taber och Colls argument för att inleda med att undervisa på ”nätverksnivån” 
(jonkristallstruktur–metallbindning–molekylärt nätverk) är att undvika att fastna i 
elektronkonfiguration (Bergqvist 2017, s 44). Jag har för min del inte i lektionerna för de 
båda elevgrupperna fullt ut vågat frigöra mig från elektronkonfiguration och ändra så 
mycket som Taber och Coll föreslagit. Dessutom har det känts angeläget att i första hand 
pröva något som avviker från det vanliga mönstret i svensk undervisning. Mitt val föll 
därför naturligt på Dhindsa och Treagusts (2014, s 17) förslag. De har inte testat metoden 
praktiskt, så det behövs utvärdering av hur framgångsrik modellen är i klassrum, och de 
föreslår forskning som utvärderar vilken påverkan den föreslagna pedagogiken har på 
studenternas faktiska lärande och förståelse av bindningskoncepten (Dhindsa & Treagust 
2014, s 17). Med tillgång till två no-klasser kunde en för examensarbetet lagom avgränsad 
studie göras. Lusten stod till experimentdesignen: att ställa två metoder mot varandra 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s 93), dock utan utpräglad 
kontrollgrupp eftersom båda grupper får en aktiv behandling (undervisning).  
 
Dessutom var det intressant att använda delar av learning study-upplägget. Learning study 
är en sammansmältning mellan design experiment och lesson study och utgår från en teori 
som utvärderas systematiskt. Den fokuserar på olika sätt att presentera de aspekter som är 
kritiska för att förstå ett lärandeobjekt. En learning study inleds och avslutas med ett 
frågetest för att mäta elevernas förförståelse och uppnådd förståelse efteråt. Jämförelsen 
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mellan de båda ger ett mått på hur framgångsrik lektionen varit (Gustavsson & Wernberg 
2006, s 45, 46).  
 
Ur ovannämnda resonemang utmejslades det aktuella försöket, ett experiment som syftar 
till att skillnader i kritiska aspekter inom arbetsområdet kemisk bindning ska visas för 
eleverna på två olika sätt. Dessa två sätt är alternativa lektionsupplägg, eller ordningsföljder 
att förklara bindning. Studien vill vara en ansats till en metod för att framöver i större skala 
och med säkrare resultat undersöka om någon typ av undervisning kan bidra till bättre 
förståelse av kemisk bindning. Hypoteser formulerades (avsnitt 2.5) så att de kan pröva 
Dhindsa och Treagusts förutsägelse (2014, s 17) att deras föreslagna ordningsföljd (ökande 
polaritet) är gynnsam för förståelsen. 
 
 
4 Metod 
 
4.1 Inledande orientering 
Baserat på tidigare forskning inventerades förståelseproblem (avsnitt 3.3) som kan hjälpa 
till att identifiera kritiska aspekter, så att dessa kunde varieras inom ramen för var och en av 
de båda alternativa lektionerna. Utifrån sammanställda förståelseproblem identifierades 
kritiska aspekter och formulerades frågor att testa i pilotstudie före det verkliga försöket. 
Försöket har inslag av learning study (avsnitt 3.5) men saknar bland annat learning studyns 
cykliska förlopp där lektionen modifieras efter de erfarenheter som gjorts från den första 
lektionen. Inte heller gjordes som i learning study några egentliga anpassningar i stunden 
utifrån elevernas respons i klassrummet (Gustavsson & Wernberg 206, s 47). Dessutom 
eftersträvades i mitt försök att båda grupperna skulle få så likvärdiga lektioner som möjligt, 
bortsett från ordningsföljden i förklaring. 
 
4.2 Didaktiska frågor 
Studien prövar främst den didaktiska hur-frågan, nämligen vilken roll det spelar i vilken 
ordningsföljd olika bindningstyper presenteras och givetvis vad-frågan om hur innehållet i 
forskningslektionerna ska avgränsas (Säljö 2015, s 50). 
 
4.3 Typ av studie och design 
Forskningsfrågan är förklarande (Esaiasson m fl 2017, s 88, 89) och teoriprövande (ibid, s 
89) då den söker pröva den i och för sig enklast tänkbara teorin att det kan göra skillnad för 
förståelsen i vilken ordning kemisk bindning presenteras. Den har en i huvudsak kvantitativ 
ansats då ett 40-tal frågeformulär behandlas i syfte att få mätvärden som resultat och stöd 
för diskussionen. Förklaringsfaktorn som varieras (ibid, s 92) är ordningsföljden på hur 
bindningstyper presenteras. 
 
Idealet för en teoriprövande studie nås bäst via experimentdesignen, som samtidigt är det 
säkraste sättet att fastställa en eventuell orsaksrelation (Esaiasson m fl 2017, s 93). Syftet är 
att undersöka om olika ordningsföljd i presentationen kan påverka förståelsen. Om 
orsakssamband finns så är undervisningen den oberoende variabeln eftersom 
undervisningen sker innan resultatet mäts. 
 
Mindre kvalitativa inslag finns också i analysen vad gäller fråga 18 (avsnitt 4.13). 
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4.4 Urval och bortfall 
Två niondeklasser (n = 45) vid en grundskola i en medelstor västsvensk kommun valdes ut 
att ingå i undersökningen. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval (Esaiasson m fl 2017, 
s 189) som kan motiveras av tids- och resursskäl. Efter bortfall på grund av frånvaro 
återstod något färre före-enkäter (n = 39) och efter-enkäter (n = 37) än totala antalet elever i 
klasserna. I grupp 1 var 4 elever frånvarande. I grupp 2 var 2 elever frånvarande och 
ytterligare 2 elever lämnade inte in sin efter-enkät. Ingen elev eller vårdnadshavare motsatte 
sig deltagande vare sig skriftligt eller muntligt.  
 
Detta var de elever som gick att uppbåda. Det var inte möjligt att skapa grupper på 60–80 
personer i varje grupp som sannolikt krävts för att göra det meningsfullt att testa resultaten 
statistiskt (Esaiasson m fl 2017, s 347). 
 
4.5 Kritiska aspekter 
Utifrån de svårigheter att förstå kemisk bindning som redovisats ovan identifierades tre 
kritiska aspekter: elektronegativitet, polaritet och kemisk bindning (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Kritiska aspekter i det aktuella arbetsområdet kemisk bindning i årskurs 9. 

Kritisk aspekt Hur aspekten i 
huvudsak kan 
förklaras eller 
definieras 

Hur denna aspekt kan 
varieras 

Anm 

Elektronegativitet Hur hårt en atom 
drar i elektroner 

Låg eller hög 
elektronegativitet 

  

Polaritet Hur ojämnt elektro-
nerna är fördelade 
och den förskjutning 
i laddning som det 
kan medföra 

Ingen, låg eller hög 
polaritet 

Kemisk bindning över 
huvud taget (vi håller 
oss till intramolekylär 
bindning) 

Att atomer delar 
elektroner mellan sig 
på olika sätt 

Dela lika = kovalent 
Dela olika = polär 
kovalent bindning 
Dela väldigt olika = 
jonbindning 

 
 
4.6 Förförståelse  
Ett förtest genomfördes för att mäta förförståelsen. Eleverna hade mött kemisk bindning 
men därmed inte sagt att de skulle minnas detta vid förtestet. Så kan till exempel elever i 
årskurs 6 fortfarande ha svårigheter att avläsa klockan (Wernberg 2006, s 53) trots att de 
bevisligen hört om detta många gånger. Strax före försöket hade klassläraren introducerat 
kemisk bindning för eleverna genom att demonstrera tillverkning av jonföreningen 
magnesiumoxid samt därefter gå igenom kovalent bindning och slutligen metallbindning 
(personlig kommunikation med klassläraren januari 2019), kompletterat med en film som 
tar upp bindningstyperna i samma ordning (Kunskapsmedia 2008) samt frågor i läroboken 
(Sterning 2015, s 258–264). Ordningsföljden är alltså densamma som Bergqvist noterat är 
så vanlig såväl i svenska läroböcker som bland lärare (Bergqvist 2017, s 91, 92). 
 
Eleverna hade även lärt sig en del om joner med mera i samband med syra-bas-avsnittet i 
årskurs 8 (personlig kommunikation med klassläraren november 2018). Enkäten före 

Pilen visar att 
elektronegativitet 
i sin tur ger 
upphov till 
polaritet. Då 
dessa båda 
varieras fram-
träder olika typer 
av bindning: 
kovalent, polär 
och jonbindning. 
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lektionen syftade till att visa på aktuella förkunskaper, alldeles oavsett om stoffet var helt 
nytt eller inte. Denna förförståelse jämfördes sedan med resultat på eftertest.  
 
Att jämföra det som faktiskt sägs på lektionen med vad eleverna svarar på enkätfrågorna 
efteråt kan ses som att jämföra det erbjudna eller iscensatta lärandeobjektet med det 
upplevda lärandeobjektet (Wernberg 2006, s 57). Det måste dock samtidigt jämföras med 
förförståelsen: viss kunskap hade eleverna före lektionen, så den beror inte på lektionen. 
 
4.7 Enkäter  
Som mätverktyg för att mäta förförståelse (avsnitt 4.6) och förståelse efteråt användes två 
olika frågeformulär. Före lektionen genomfördes en kartläggning av elevens förförståelse 
(Gustavsson & Wernberg 2006, s 45) om kemisk bindning och efteråt ett utökat formulär. 
Tanken var först att låna och modifiera frågebatteriet från Doymus (2008) Chemical 
Bonding Achievement Test (CBAT), men flervalsfrågorna var inte tydligt utskrivna och 
personlig kontakt med Doymus kunde inte nås. Andra frågor konstruerades med stöd av 
Dhindsa & Treagust (2014, se t ex Table 1) och elevernas kemibok (Sterning 2015, s 258–
264). Inledningsvis övervägdes flervalsfrågor med fyra svarsalternativ men de övergavs 
eftersom de kunde ge för många ledtrådar till respondenterna. Det var svårt att utforma 
svarsalternativ mitt emellan på skalan mellan rätt och fel. Att formulera frågor som på ett 
meningsfullt sätt exempelvis mäter om eleven helt, ganska mycket, något eller inte alls 
förstått konceptet med den gradvis ökande polariteten hade krävt mycket arbete med 
formulering och testning. 
 
I stället formulerades frågorna som påståenden där eleverna kunde svara Rätt, Fel eller Vet 
ej. Forskning visar att cirka 20 procentenheter färre brukar ange substantiella svar om Vet 
ej erbjuds. Å andra sidan tycks inte fördelningen inbördes mellan de substantiella svaren, i 
detta fall Rätt eller Fel, påverkas av om det går att svara Vet ej (Esaiasson m fl 2017, s 
256). 
 
Förtestet kom att innehålla 14 frågor. Eftertestet innehöll därutöver två frågor om vilken 
sorts bindningar som avhandlats (intermolekylära eller intramolekylära), en flervalsfråga 
om elevens upplevda grad av svårighet att förstå, samt en öppen fråga om vad som var svårt 
att förstå i genomgången. Flera par av frågor som egentligen prövar samma sak med två 
olika formuleringar ingick i formuläret för att stärka validiteten (Esaiasson m fl 2017, 
s 251). Frågornas inbördes ordning uppges inte vara något större problem (ibid, s 257), så 
de parvis sammanhörande frågorna placerades intill varandra. 
 
4.8 Pilotstudie 
Ett 30-tal enkätfrågor (eller påståenden) testades först på en elev i årskurs 9 som inte skulle 
delta i studien och justerades i en första omgång. Därpå testades 20 påståenden efter, men 
inte före, en lektion om kemisk bindning i en gymnasieklass. I genomgången betonades att 
bindningarna finns utmed en glidande skala. Cirka 15 elever deltog och resultatet visade att 
vissa begrepp förstods väl medan andra begrepp var det få som hade förstått. Utifrån 
erfarenheterna av pilottestet omformulerades några frågor i varierande utsträckning för att 
bli tydligare. Dessutom ströks 6 frågor helt, främst för att göra formatet mer hanterligt för 
de yngre eleverna i årskurs 9, som ju även skulle fylla i ett förtest. Slutliga enkätfrågor 
fastställdes (Bilaga 1 och 2). Till skillnad mot i pilotstudien gavs endast två svarsalternativ: 
Rätt eller Fel. 
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4.9 Fältförsök 
Två niondeklasser, indelade i två randomiserade grupper, disponerades under två 
lektionstimmar, totalt 100 minuter. Försöket genomfördes enligt schema i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Schema för fältförsöket. 
Klockslag (ca) Grupp 1 Grupp 2 
10:00 Gemensam information inför försöket (student) 
10:15 Enkät före (student) Enkät före (klasslärare) 
10:30 Lektion variant 1 (student) Eget arbete (klasslärare) 
10:50 Förflyttning mellan lektionssalar 
10:55 Enkät efter (klasslärare) Lektion variant 2 (student) 
11:15 Eget arbete (klasslärare) Enkät efter (student) 
11:40 Försöket avslutades  

 
Den inledande gemensamma muntliga informationen följde ett skrivet manuskript där det 
bland annat betonades att testet inte påverkar elevernas betyg. Frågan om täckhistoria 
beaktades (Esaiasson m fl 2017, s 348). Här fanns dock ingen dold agenda, inget som inte 
kunde berättas redan från början. 
 
4.10 Planering av lektioner och skillnad mellan dem (avsett lärandeobjekt) 
Med stöd bland annat av förslag från Drechsler (2013, s 88) planerades lektionerna för att 
täcka in kritiska aspekter. En genomgång utarbetades med textmanus (Bilaga 6 och 7) och 
förlaga till skisser (Bilaga 7) att rita på tavlan under lektionen. Det skrivna manuset testades 
inte i pilotklassen men skissen för grupp 1 testades vid lektionen i pilotklassen, justerades 
och renritades. Manuset testades och finslipades vid två repetitioner på egen hand inför 
låtsad publik. Både textmanus och skiss för lektion 2 skapades genom att klippa och klistra, 
så att i möjligaste mån liknande formuleringar och figurer skulle användas i båda 
grupperna, och att den egentligen enda skillnaden mellan grupperna skulle vara i vilken 
ordning de olika bindningstyperna presenterades. Redaktionella justeringar gjordes för att 
framställningen för grupp 2 skulle bli begriplig när ordningsföljden hade ändrats. 
 
4.11 Lektionerna (iscensatta lärandeobjekt) 
Lektion för grupp 1  
Huvudidén var att börja med opolär bindning och sedan gå igenom polär och sist 
jonbindning. Dessa tre bindningstyper ritades upp på tavlan i nämnd ordning från vänster 
till höger. Under skisserna ritades en pil med inbyggd gradient för att visa ökande grad av 
polaritet från vänster till höger (Bilaga 8). Konceptet förklarades enligt textmanus och ett 
kort filmklipp visades för att illustrera. Lektionsmanus finns i Bilaga 6. 
 
Lektion för grupp 2  
Skillnaden mot grupp 1 bestod huvudsakligen i att börja med jonbindning längst till vänster 
för att sedan fortsätta med opolär kovalent bindning och slutligen polär kovalent bindning. 
De tre ritades upp på samma sätt men i annorlunda ordningsföljd. Ingen pil ritades under 
skisserna eftersom polariteten inte ökar gradvis från vänster till höger utan i stället varierar 
fram och tillbaka i styrka (Bilaga 8). Samma filmklipp visades även i grupp 2. 
Lektionsmanus finns i Bilaga 7. 
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4.12 Genomförande av enkäter 
Varje elev fyllde först i en enkät (förtest), lyssnade sedan på en lektion av antingen typ 1 
eller typ 2 och fyllde därefter i en enkät (eftertest). Före-enkäterna delades ut med hjälp av 
klasslista där varje elev tilldelats ett nummer, så att elevens före-enkät i efterhand skulle gå 
att para ihop med elevens efter-enkät. Eleverna satt vid sina platser i klassrummet och 
fyllde i enkäterna med papper och penna. De lämnade därefter enkäterna till 
undersökningsledaren. Efter lektionen delades efter-enkäterna ut på samma sätt med hjälp 
av klasslistan som därefter återlämnades till klassläraren. Eleverna lämnade slutligen in sina 
efter-enkäter till undersökningsledaren. 
 
 
4.13 Analys av data (upplevt lärandeobjekt) 
Flervalsfrågor 1–16 (redovisas som Resultat 1, 4, 5 och 6) 
Då frågorna konstruerades skapades också en lista, ett facit, över vilka svar som skulle 
anses vara korrekta respektive felaktiga (se Bilaga 2 där korrekta svar markerats med kursiv 
stil i var och en av svarskolumnerna). Dessa beslut fattades i relation till den givna 
behandlingen (lektionen), som i sin tur baserats på elevernas lärobok (Sterning 2015), hur 
Doymus (2008, s 52, 53) bedömt inkomna elevsvar i sin studie, och hur Bergqvist (2012 
och 2017) och Drechsler (2013) beskrivit hur det är önskvärt att elever uppfattar kemisk 
bindning (avsnitt 3.3). 
 
Vart och ett av elevernas ifyllda frågeformulär (Bilaga 1 och 2) rättades först genom att 
markera i kanten vid respektive svar huruvida det var korrekt, felaktigt eller ett vet ej-svar. 
Därefter skapades i kalkylprogrammet Excel en datamatris med en rad för varje 
frågeformulär (analysenhet) och en kolumn för varje fråga/påstående från 1 till 16. I denna 
matris matades för varje korrekt svar in variabelvärdet 1, för felaktigt svar värdet –1 och för 
Vet ej-svar värdet 0. Ur den färdiga datamatrisen beräknades i Excel medelvärden för de 
resultat som bedömdes som intressanta: 
 
Resultat 1b 
Medelvärdet av samtliga variabelvärden (frågorna 1–14) i förtestet beräknades för alla 
elever (frågeformulär) i grupp 1 tillsammans. Därefter gjordes samma sak för förtestet i 
grupp 2 och slutligen för samtliga variabelvärden i båda grupperna tillsammans. Resultaten 
från eftertestet behandlades sedan på samma sätt. Standardavvikelser beräknades då 
kalkylprogrammet Excel skapade diagram (Figur 1b). Skillnaden i effekt mellan grupperna 
blev visserligen relativt stor, men då standardavvikelserna är höga saknas skäl att gå vidare 
med statistisk analys, särskilt som Resultat 1b bedöms som mindre relevant än Resultat 1a. 
 
Resultat 1a 
Medelvärden och standardavvikelser beräknades på samma sätt som för Resultat 1b, men 
endast för de frågor som enligt resonemang i Tabell 4 bedömts som särskilt relevanta för 
forskningsfrågan. Skillnaden i effekt mellan grupperna blev liten och standardavvikelserna 
höga, varför skäl saknas att gå vidare med ytterligare statistisk analys. 
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Tabell 4. Bedömning av och beslut om vilka enkätfrågor som ska räknas som relevanta. 
Fråga Grad av 

intresse 
Motivering Rele- 

vant? 

1 Låg Lika för båda förklaringssätten. Nej 

2 Viss Frågan illustrerar gradskillnaden/gradienten och bör därför få en del av vikten för den 
samlade medelpoängen.  

Ja 

3 Låg Minns att det inte tydligt betonades under båda lektioner att den atom i en jonbindning 
som lämnar en elektron faktiskt har ett fullt elektronskal innanför det skal som blivit 
tomt. Frågan bedöms därför inte vara något bra mått på skillnad i förståelse mellan 
grupperna.  

Nej 
 

4 Oklar Frågan är på sätt och vis motpol till fråga 3 men ändå inte: ”I en molekylbindning är 
det yttersta elektronskalet fullt på båda atomerna.” Eleven kan lätt tro att båda atomer i 
en kovalent bindning får fullt skal när de delar elektronpar, men skalen blir ju inte 
riktigt fulla, vilket i och för sig är viktigt för förståelsen att inse.  

Nej 

5 Hög Fråga 5 och 6 är helt och hållet varandras motsatser: i fråga 6 är ”olika” ersatt med 
”lika”. Det torde vara uppenbart för eleverna att bara det ena påståendet ska besvaras 
med ”Rätt” och det andra med ”Fel”. Frågorna är otvivelaktigt mycket relevanta. Båda 
tas med i analysen trots att de är varandras motsatser. 

Ja 

6 Hög Se 5 Ja 

7 Låg Har inte med varierande polaritet att göra och bedöms därför inte så intressant i detta 
sammanhang.  

Nej 

8 Låg Se 7 Nej 

9 Hög Intressant då frågan syftar till att kontrollera om eleven förstår vad polariteten beror 
på. 

Ja 

10 Hög Intressant då frågan illustrerar hur det ser ut vid opolär bindning. Ja 

11 Kan 
disku-
teras 

Frågan: ”Jonbindningar och molekylbindningar är helt olika typer av bindningar.” 
Syftet var att undersöka om eleven inser att jonbindning och molekylbindning, särskilt 
i lektion nr 1, inte är helt olika typer utan tvärtom varianter som beror på olika stor 
skillnad i elektronegativitet. Båda lektionsmanuskripten talar i sammanfattningen om 
”tre olika typer av bindningar som egentligen är olika varianter av samma sorts 
bindning.” Den som lyssnat mot slutet har alltså haft goda förutsättningar att svara rätt, 
å andra sidan har mycket annat sagts som särskilt i grupp 2 kunnat leda tankarna i 
motsatt riktning. Svarsmönstret i eftertestet var ungefär samma i Grupp 1 som i grupp 
2: lika många i båda grupperna gav felaktigt svar, ungefär lika många svarade Vet ej, 
medan något fler i grupp 1 gav det riktiga svaret på fråga 11. 
Eftersom fråga 11 är en variant på fråga 12 som är oerhört central, vore det fel om 
endast den ena togs med i analysen, eftersom flera andra frågepar finns där båda frågor 
kommer med i bearbetningen. Båda frågorna tas därför med. 

Ja 
 

12 Hög ”En jonbindning är egentligen en sorts molekylbindning, där atomerna är väldigt olika 
starka.” Frågan är, precis som fråga 11, till för att mäta förståelsen av om man förstår 
den glidande skalan. Fråga 12 är dock tydligare formulerad, vilket är lättare när rätt 
svar ska vara ”Rätt”, och betydligt fler elever svarade rätt på fråga 12 än på fråga 11. 
Fråga 11 är något mera vag. Fråga 12 är en mycket central fråga. 

Ja 

13 Hög Mäter om eleven förstått att elektronerna rör sig, det vill säga att de inte sitter som två 
fasta punkter, vilket en ritad elektronparbindning kan ge sken av. Har relevans för 
förståelsen av att olika grad av polaritet avgör typen av bindning.  

Ja 

14 Hög Molnmetaforen betonades starkt under lektionerna och flertalet elever bör ha uppfattat 
detta. Övervägdes om fråga 13 och 14 kan anses vara omvända varianter av samma 
fråga men slutsatsen blir att detta inte är uppenbart för eleverna, varför båda frågorna 
bedöms som relevanta i resultatet. 

Ja 

15+16 Enbart 
efteråt 

Frågorna ställdes enbart i eftertestet och kan därför inte ingå i Resultat 1. Avses visa 
om eleven över huvud taget insett att lektionen rört sig inne i en molekyl (eller annan 
partikel) och inte mellan två molekyler. Den som inte förstått detta kan tänkas ha låga 
poäng även på frågorna 1–14, vilket är ett tänkbart sidoresultat (som inte beräknats). 

–  

 
 
Resultat 4 
Medelvärdet och standardavvikelserna av variabelvärden (frågorna 15 och 16) för grupp 1 
beräknades dels för frågorna 15 och 16 tillsammans, dels för varje fråga var för sig. 
Därefter gjordes samma sak för grupp 2. Resultatet redovisas i Figur 4. Skillnaden mellan 
de båda grupperna för fråga 16 undersöktes med Mann-Whitneys test. 
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Resultat 5 
Utifrån de kritiska aspekter som identifierats (avsnitt 4.5) gjordes en bedömning av vilka 
frågor som skulle anses pröva förståelsen av respektive kritisk aspekt. Den resulterande 
kopplingen mellan aspekter och frågor framgår av Tabell 8 där också tidigare uppmätta 
effekter för dessa frågor, och därmed aspekter, presenteras. 
 
Resultat 6a 
Med hjälp av Bilaga 4 granskades hur förståelsen på var och en av frågorna förändrades i 
elevgrupperna. På så sätt identifierades de resultat där de största förändringarna hade skett 
från förtest till eftertest. Dessa resultat valdes ut på subjektiva grunder utan strikta gränser. 
En skillnad på 0,79 (grupp 1, fråga 5) är den största uppmätta skillnaden medan –0,26 
(grupp 1, fråga 8) är den minsta skillnaden i positiv eller negativ riktning som tagits med i 
resultat (Tabell 9 och 10). 
 
Resultat 6b 
Baserat på tabell i Bilaga 4 utvaldes, på samma sätt som i Resultat 6a, de frågor där 
resultatet skilde sig som mest mellan de båda grupperna (Tabell 11). 
 
Resultat 6c 
Effekten (förbättringen eller försämringen mellan förtest och eftertest) jämfördes inom 
varje frågepar: Effekten för grupp 1 på fråga 3 jämfördes med effekten för grupp 1 på fråga 
4. Förfarandet upprepades för båda grupperna och för vart och ett av de frågepar som finns i 
Tabell 12. Omdömena bygger på jämförelser från kolumnen ”Ändr” i Bilaga 4. Exempelvis 
uppvisar elevgrupp 1 en försämring i frågeparet 3 + 4, såväl på fråga 3 (–0,26) som på fråga 
4 (–0,79) (Bilaga 4). Riktningen är alltså densamma men skillnaden mellan grupperna 
relativt stor. Detta har i Tabell 12 betecknats som ”Försämrades på båda frågor”. I 
frågeparet 5 + 6 däremot har grupp 1 en kraftig förbättring på båda frågorna (+0,79 
respektive +0,58), vilket betecknats som ”Förbättrades kraftigt på båda frågorna”. Då 
förändringen går i motsatt riktning men skillnaden är måttlig, såsom för grupp 1 i 
frågeparet 9 + 10 (+0,21 respektive –0,11), har detta betecknats som ”Inte så tydlig 
överensstämmelse”. Då skillnaden är stor, så som för grupp 2 i frågeparet 13 + 14 (+0,61 
respektive +0,01) har detta betecknats som ”Ingen överensstämmelse” fastän förändringen 
trots allt går i samma riktning. 
 
En granskning av tabellen visar att svaren som helhet följs åt ganska väl, och då de flesta 
frågor ingår i par bedömdes inte att det finns skäl att låta olika svar väga olika tungt i 
redovisningen. 
 
Fråga 17 (redovisas som Resultat 2) 
I en frekvenstabell noterades hur många elever i grupp 1 respektive grupp 2 som svarat att 
de upplevde att det var lätt, ganska lätt, ganska svårt respektive svårt att förstå lektionens 
innehåll. Utifrån tabellen skapades ett stapeldiagram (Figur 2) för att åskådliggöra var 
tyngdpunkten i svaren ligger. Medianen beräknades för respektive grupp. 
 
Fråga 18 (redovisas som Resultat 3) 
För de elever som besvarat frisvarsfrågan (fråga 18) skrevs svaren ordagrant in i en tabell 
(Bilaga 3). En enkel kvalitativ analys av systematiserande natur (Esaisson m fl 2017, s 213) 
gjordes för att kategorisera svaren. I samtliga fall utom ett var svaren korta men måste ändå 
i någon mån analyseras för att finna de eftersökta indikatorerna på upplevda svårigheter att 
förstå kemisk bindning. Fritextsvaren kan beskrivas i termer av Halls representationer 
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(Esaisson m fl 2017, s 216, 217). Med språkliga representationer sätter eleverna ord på 
fenomen som inte går att se, för att ändå söka göra begreppen och omvärlden begripliga 
(ibid, s 217). Den fråga som ställdes till vart och ett av elevsvaren (jfr t ex Bacchis 
frågebatteri för policydokument i Esaiasson m fl 2017, s 217) var: ”Handlar detta om något 
av de tre begreppen elektronegativitet, polaritet eller kemisk bindning?” Budskapet kan 
vara mer eller mindre dolt. Så kan det till exempel ur uppmaningen ”Svara på varför det är 
som det är” (elevsvar nr 36) vara svårt att utläsa exakt vilka svårigheter eleven upplevt, 
medan ”Skillnaden mellan molekylbindning och jonbindning” (elevsvar nr 6) är lättare att 
tolka och kategorisera (Bilaga 3). 
 
Till att börja med identifierades och bortvaldes elevsvar som huvudsakligen handlar om 
brister i framförande och liknande. Ur kvarvarande svar valdes de representationer som 
tolkades så att eleverna där avser att uttrycka problem att förstå olika aspekter av kemisk 
bindning. Dessa representationer, eller elevsvar, har sedan sorterats i kategorierna 
Övergripande beskrivet, Tar upp elektronmolnet respektive Tar upp elektronerna och 
polariteten. Svaren i varje kategori har sedan räknats, vilket innebär ett litet mått av 
kvantifiering i den kvalitativa metoden (Esiasson m fl 2017, s 231). Ett av svaren bedömdes 
tillhöra samtliga tre kategorier (Tabell 6).  
 
Lektionsmanus 
Lektionsmanuskript (Bilaga 6 och 7) speglar det gemensamma avsedda lärandeobjektet 
snarare än de båda iscensatta. Av den anledningen men även av tidsskäl har de inte jämförts 
med resultat i enkäterna för att se om orsaker till uppnådda skillnader kan stå att finna där.  
 
4.14 Reliabilitet och validitet 
Vilken total validitet, eller resultatvaliditet, som slutligen uppnås beror dels på 
begreppsvaliditeten, dels på reliabiliteten (Esaiasson m fl 2017, s 64).  
 
Begreppsvaliditet 
Begreppsvaliditeten handlar bland annat om hur väl den teoretiska definitionen stämmer 
med den operationella indikatorn (Esaiasson m fl 2017, s 58). Det handlar om hur väl 
enkätfrågorna är ett mått på den förståelse som ska mätas. Ju bättre frågorna täcker in det 
som ska mätas, desto bättre begreppsvaliditet, medan frågor som inte täcker det som ska 
mätas innebär ett fel i mätverktyget (enkäterna), vilket är att betrakta som ett systematiskt 
fel. 
 
Begreppet förståelse operationaliserades som tydliga flervalsfrågor med ömsesidigt 
uteslutande svarsalternativ (Esaiasson m fl 2017, s 254). Det skall vara tydligt för eleverna 
vad de svarar på, så att begreppsvaliditeten maximeras (ibid, s 59). Operationaliseringen, 
det vill säga översättningen av mitt forskningsproblem till termer av frågor som eleverna 
ska besvara, är dock inte lätt. Hög abstraktionsnivå i den beroende variabeln, förståelse av 
kemisk bindning, riskerar att äventyra begreppsvaliditeten (ibid, s 60). Jag har sökt 
maximera validiteten genom att hämta uppslag till frågor från Doymus (2008), elevernas 
lärobok (Sterning 2015) och egen erfarenhet, genomfört en liten och en något större 
pilotstudie och dessutom ändrat och strukit bland frågorna i flera omgångar. Flera av 
frågorna eller påståendena är parvis av ungefär motsatt betydelse, vilket också kan bidra till 
att höja validiteten (Esaiasson m fl 2017, s 251).  
 
En annan svårighet är att hålla så mycket som möjligt av innehållet i de båda lektionerna 
konstant, utom just den faktor som ska varieras, nämligen ordningsföljden i hur kemisk 
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bindning presenteras. Idealt skall enda skillnaden mellan de båda elevgrupperna vara hur 
kemisk bindning förklaras. Yttre ramar såsom sal, tidpunkt på dagen, belysning och 
liknande var likvärdiga med endast en kort rast mellan passen, så eleverna hade små 
möjligheter att diskutera med varandra i pausen. Det fanns dock många faktorer där jag 
själv kunde orsaka oavsiktliga variationer: det är svårt att till exempel exakt följa manus, 
hålla samma röststyrka, stringens och givetvis samma samspel med eleverna. Vidare fanns 
ett otal faktorer som står utom min kontroll, såsom yttre störningar eller frågor från elever. 
 
Begreppsvaliditeten påverkas även av eventuella systematiska fel i urvalet av deltagare. 
Urvalet av skolklasser är av bekvämlighetstyp och alltså inte slumpmässigt (Esaiasson m fl 
2017, s 59), men eleverna placerades helt slumpmässigt i antingen den ena eller den andra 
elevgruppen (randomisering). Syftet var att i möjligaste mån kontrollera för bakomliggande 
eller mellanliggande variabler som kan påverka den eventuella skillnaden mellan de båda 
undervisningsgrupperna. Detta ökar validiteten, även om det alltid med så pass få deltagare 
finns en risk att fördelningen blir skev i något avseende. 
 
Eftersom urvalet är litet och inte slumpmässigt finns inga ambitioner att dra några slutsatser 
om statistisk giltighet utanför den undersökta gruppen. Sannolikt skulle 60–80 deltagare ha 
behövts i varje grupp (Esaiasson m fl 2017, s 347) för att det skulle ha varit meningsfullt att 
testa resultaten statistiskt. Däremot betyder urvalet inte så mycket för den interna 
validiteten, det vill säga möjligheten att dra slutsatser om orsak och verkan inom de 
undersökta elevgrupperna (ibid, s 346). Därutöver kan antas att många niondeklassare har 
ungefär samma förståelseproblem, så möjligen kan förutspås att liknande resultat skulle 
uppnås i liknande skolklasser eller skolor, det vill säga en extern validitet (ibid, sid 59) i 
någon mening.  
 
Mätningen av förförståelse tillför en extra dimension i validitetshänseende, så kallad 
difference of difference (Esaiasson m fl 2017, s 355), eftersom vi i princip kan utesluta att 
eventuella skillnader mellan grupperna beror på skillnader i förkunskaper. 
 
Reliabilitet 
Reliabiliteten handlar om icke-systematiska fel, till exempel mätfel eller slarvfel i 
hanteringen av enkäter, inmatning av data och beräkningar av resultat. Jag har varit så 
noggrann som möjligt i denna process, använt kalkylprogrammet Excel för beräkningar och 
kontrollerat att jag skrivit in rätt. Det begränsade bortfallet är också positivt för 
reliabiliteten: sammanlagt 39 elever av 45 besvarade före-enkäterna och 37 av 45 besvarade 
efter-enkäterna. Sammantaget är detta den bästa garanti som kan ges för en god reliabilitet. 
 
Generalisering 
Möjligheten att generalisera resultatet förutsätter först och främst att populationen 
definieras (Esaiasson m fl 2017, s 174). Totalpopulationen kan sägas vara alla elever i 
årskurs 9 som höstterminen 2018 har kemisk bindning på schemat. Nästa steg i strävan mot 
generalisering är svårare då urvalet inte är slumpmässigt utan snarare ett bekvämlighets-
urval (ibid, s 189) av enkelt tillgängliga elever, vilket motiveras av ekonomiska och 
tidsmässiga begränsningar (ibid, s 179).  
 
4.15 Etiska överväganden  
Informations- och samtyckeskraven uppfylldes på två sätt. I förväg informerades 
vårdnadshavare via e-post om att eleverna under en vanlig lektion anonymt skulle få 
besvara frågor om sin förståelse av lektionsinnehållet (Bilaga 9). Vidare informerades 
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eleverna muntligen då lektionen startade och hade då möjlighet att avstå från att fylla i 
formuläret. Då informationen inte är av känslig karaktär och eleverna är i 15-årsåldern 
inhämtades inte aktivt samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002, s 7, 9). Ingen 
elev eller vårdnadshavare motsatte sig deltagande. Huruvida någon del av bortfallet, i form 
av frånvaro från hela eller delar av passet, hade samband med undersökningen har inte 
undersökts. Nyttjandekravet (ibid, s 14) tillgodosågs genom att insamlade uppgifter endast 
används för examensarbetet. 
 
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s 12) tillgodosågs genom att eleverna 
svarade anonymt och varken namn eller andra personuppgifter samlades in, registrerades 
eller spreds vidare, vare sig i skriftlig eller annan form. Varken ort eller skolans namn 
anges. Det bedömdes därför inte nödvändigt att anmäla hantering av personuppgifter hos 
högskolans dataskyddsombud. Randomiseringen av elever till de båda grupperna 1 och 2 
utfördes av klasslärare utom min kontroll. För att i efterhand kunna se utvecklingen i 
förståelse över tid hos varje enskild elev upprättade klassläraren en lista där elevens namn 
kopplades till numret på det frågeformulär som eleven fyllde i före lektionen. Listan 
användes endast i det ögonblick då efter-enkäterna skulle delas ut, så att varje elev skulle få 
samma nummer på båda sina frågeformulär. Listan återlämnades därefter omedelbart till 
klassläraren som förstörde (strimlade) listan direkt efter försöksdagen. Ifyllda enkäter har 
alltså inte hanterats samtidigt med listan. Jag har endast haft tillgång till listan under några 
få minuter och som framgår ovan varken haft möjlighet, tid eller intresse av att jämföra 
listan med ifyllda enkäter. Förfaringssättet förklarades noga för eleverna i samband med att 
enkäterna genomfördes, så att eleverna skulle förstå att deras anonymitet är garanterad och 
att inte heller betygssättande lärare haft tillgång till ifyllda enkäter samtidigt med elevlistan. 
 
 
 
5 Resultat 
Här jämförs de båda undersökta grupperna: grupp 1 som mötte ordningsföljden opolär 
kovalent bindning–polär kovalent bindning–jonbindning, och grupp 2 som mötte 
ordningsföljden jonbindning–opolär kovalent bindning–polär kovalent bindning. Motiv för 
vilka resultat som redovisas återfinns bland annat i avsnitt 4.13. 
 
5.1 Resultat 1: Övergripande förståelse  
Förkunskaper 
De båda grupperna hade före lektionen likvärdiga förkunskaper (förförståelse) om kemisk 
bindning i allmänhet, mätt som medelpoäng på samtliga frågor 1–14 (grupp 1: ca 0,113 
poäng, grupp 2: ca 0,121 poäng på en skala från –1 till +1) (Tabell 5b).  
 
Förbättring 
Båda grupper förbättrades i stort sett lika mycket oavsett vilken förklaring de fick, mätt 
som förändrad förståelse på de frågor som bedömts som mest relevanta för forskningsfråga 
1 (Tabell 5a). Grupp 1 förbättrades något mera: +0,37 poäng mot +0,36 poäng för grupp 2. 
Då samma jämförelse görs men med samtliga frågor som ställts både före och efter, 
uppvisar grupp 2 en betydligt större förbättrad förståelse än grupp 1: grupp 2 förbättrades 
nästan dubbelt så mycket som grupp 1 (Tabell 5b). 
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Uppnådd nivå 
Om man i stället jämför vilken förståelse de båda grupperna slutligen uppnått efter 
lektionen, oavsett vilken förståelse de hade före lektionen, blev resultatet något bättre för 
grupp 1 då de mest centrala frågorna jämförs (Tabell 5a). Om i stället alla svar jämförs på 
detta sätt blev resultatet i stället betydligt bättre för grupp 2 (Tabell 5b). 
 

 
Figur 1a och 1b. Medelpoäng (min –1, max +1) före och efter lektion i de båda grupperna, 
samt standardavvikelse i respektive grupp. Standardavvikelsen visar hur stor spridning 
observationerna har kring medelvärdet. Hög standardavvikelse indikerar stor skillnad 
mellan de olika elevernas uppnådda poängsummor i den aktuella gruppen. 
 
 
Tabell 5a. Resultat 1a. De mest relevanta frågorna (nr 2, 5, 6 och 9–14). 
Poängskala (–1)–(+1). 
Grupp 
 

Medelpoäng före 
(avrundat)  

Medelpoäng efter 
(avrundat) 

Förändring i 
medelvärde 

1 0,09 0,47 +0,37 
2 0,06 0,43 +0,36 

 
Tabell 5b. Resultat 1b. Samtliga frågor (nr 1–14) som ställts i både förtest och eftertest.  
Grupp Medelpoäng före 

(avrundat) 
Medelpoäng efter 
(avrundat) 

Förändring i 
medelvärde 

1 0,11 0,26 +0,15 
2 0,12 0,41 +0,29 
1 + 2 0,117 0,33 +0,22 
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5.2 Resultat 2: Upplevd svårighet att förstå 
Vad gäller lektionens upplevda svårighetsgrad är tyngdpunkten i svaren i grupp 1 något 
mer förskjuten mot ”Svårt”. I grupp 2 var det något fler som uppgav att lektionen var lätt 
eller ganska lätt att förstå. Medianen i grupp 1 är ”Ganska svårt” och i grupp 2 är medianen 
det elevsvar som kryssades mitt emellan rutorna ”Ganska lätt” och ”Ganska svårt”. 
 

 
Figur 2. Antal elever i grupp 1 (mörka staplar till vänster) respektive grupp 2 
(ljusa staplar till höger) som upplevt att lektionen haft respektive svårighetsgrad. 
I grupp 1 svarade 19 elever av 23 och i grupp 2 svarade 18 elever av 22. 
 
 
5.3 Resultat 3: Vad var svårt att förstå? 
Fullständiga svar på fritextfrågan nr 18, ”Vad var det i så fall som var svårt att förstå?”, 
finns i Bilaga 3. Av dessa bedöms följande svar (Tabell 6) kunna ha att göra med 
svårigheter i att förstå kemisk bindning. Svaren har kategoriserats utifrån vilka 
representationer som förekommer i svaren (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Kategoriserade svar på fråga 18 om vad som var svårt att förstå. 

Övergripande beskrivet Tar upp elektronmolnet Tar upp elektronerna och 
polariteten 

Skillnaden mellan molekylbindning 
och jonbindning. Skillnaden på alla 
olika saker var svårt. 

 
Jag tycker det är svårt med olika 
bindningar. Det är svårt att förstå 
hur man ska göra. 
 
Allt var svårt att förstå. 

 
Svårt att förstå allt på samma gång. 
 

Allt, speciellt det med molnet. 
 

Förstod inte riktigt om molnen. 
 
 

Ibland förstod jag inte vad du 
menade. Du hade t ex kunnat 
förklara varför elektronerna drar 
till sig en atom/jon lite mer. 

 
Svårt att veta hur allting hänger 
ihop med elektroner o sånt. 

 
 

Ta inte allt på en gång i varje atombindning, prata t ex först om vad som händer i varje bindning (basen), 
sedan de små detaljerna som t ex hur elektronerna åker runt i molnen och varför det är en opolär/polär 
bindning. Och det med hur en atom blir positivt/negativt laddad efter en bindning… 
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Urvalet visar exempel på vad elever i årskurs 9 svarar när de ombeds berätta vad som var 
svårt att förstå i en cirka 15 minuter lång lektion om kemisk bindning. Svårigheter att förstå 
molnet (elektronmolnet runt två eller flera atomer som binds samman) anges specifikt av 
två elever. Vidare nämner två elever elektronerna och olika aspekter av polaritet, medan 
fyra elever anger mer övergripande svårigheter att förstå helheten. En elev (nederst i 
tabellen) tar med alla dessa aspekter i sitt svar. 
 
I grupp 1 besvarade 79 procent (15 av 19 elever) av de svarande denna fråga. I grupp 2 
besvarades frågan av 56 procent (10 av 18 elever). Skillnaden i svarsfrekvens kan möjligen 
tolkas som att eleverna i grupp 1 upplevde ett större behov än eleverna i grupp 2 av att 
uttrycka upplevda svårigheter. Däremot finns ingen tydlig skillnad mellan grupperna vad 
gäller de svar som valts ut som relevanta för frågeställningen (Tabell 6): I var och en av de 
kategorier som skapats i Tabell 6 återfinns lika många svar från grupp 1 som från grupp 2.  
 
 
5.4 Resultat 4: Var i partiklarnas värld? 
Frågorna 15 och 16 avser att mäta i vilken grad eleverna förstått att lektionen handlat om 
intramolekylära bindningar (inuti en molekyl eller motsvarande), och inte om inter-
molekylära bindningar (mellan olika molekyler eller motsvarande).  
 
 

 

Figur 3. Resultat 4. Förståelsen av att lektionen handlat om intramolekylär bindning 
är betydligt högre i grupp 1, mätt som svar på enbart fråga 16. 
 
 
Tabell 7: Resultat i eftertestet på det felaktiga påståendet (frågan) 15 (”I dag har vi pratat 
om bindningar som sitter mellan olika molekyler”) och det korrekta påståendet (frågan) 16 
(”I dag har vi pratat om bindningar som sitter mellan olika atomer inne i en molekyl”). 
Grupp Medelpoäng fråga 15 Medelpoäng fråga 16 Medelpoäng 

fråga 15 + 16 
Grupp 1   0,00 0,47 0,24 
Grupp 2 –0,06 0,11 0,03 
Grupp 1 + 2   0,14 
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Fråga, eller snarare påstående, 16, ”I dag har vi pratat om bindningar som sitter mellan 
olika atomer inne i en molekyl.”, gav större skillnad mellan elevgrupp 1 och elevgrupp 2 än 
vad fråga/påstående 15 gjorde. Mann-Whitneys test (Wilcoxons rangsummetest) visar att 
skillnaden vad gäller fråga 16 inte är statistiskt säkerställd ens på 10 procents  
signifikansnivå och därför inte heller på exempelvis 5-procentsnivån (Helbæk 2014, s 156). 
 
 
5.5 Resultat 5: Förståelse av vissa kritiska aspekter  
Här redovisas resultatet av några enskilda frågor som valts ut för att de kan säga något om 
de kritiska aspekter som brukar vara svåra att förstå. De kritiska aspekter som identifierats 
är kemisk bindning, elektronegativitet och polaritet (jfr Tabell 2, s 20). Dessa kopplas här 
till enkätens påståenden (Tabell 8). 
 
Tabell 8. Påståenden i enkäten kopplade till de tre identifierade kritiska aspekterna 
elektronegativitet (fråga 2), polaritet (fråga 5, 6, 9) och bindning (fråga 1, 7, 8, 11 och 12). 
Poängtal i fet stil kommenteras i texten. Fullständig tabell finns i Bilaga 5. 

Nr Fråga/påstående Kritisk 
aspekt 

Förändring (medelpoäng) 

Grupp 1 Grupp 2 
Skillnad 
mellan 
grupperna 

2 Kemisk bindning handlar om hur starkt olika atomer 
kan dra till sig elektroner. 

Elektro-
negativitet 0,37 0,71 0,34 

5 I en polär bindning är laddningen olika på olika sidor 
av molekylen. 

Polaritet 
  0,79 0,54 0,25 

6 I en polär bindning är laddningen lika på olika sidor av 
molekylen. 

Polaritet 
0,58 0,39 0,19 

9 Elektronerna i en molekylbindning kan vara oftare på 
den ena atomens sida än på den andra atomens sida. 

Polaritet 
0,21 0,31 0,10 

1 Kemisk bindning handlar om att elektroner håller ihop 
två eller flera atomer.  

Bindning 
0,00 –0,69 0,69 

7 I en molekylbindning delar två atomer på två 
elektroner. 

Bindning 
0,00 0,61 0,61 

8 I en molekylbindning delar två eller flera atomer på en 
elektron. 

Bindning 
–0,26 0,43 0,69 

11 Jonbindningar och molekylbindningar är helt olika 
typer av bindningar. 

Bindning 
  0,37 0,13 0,24 

12 En jonbindning är egentligen en sorts molekyl-
bindning, där atomerna är väldigt olika starka.  

Bindning 
  0,37 0,46 0,09 

 
Tabellen visar att de största skillnaderna mellan grupp 1 och 2, vad gäller förändrad 
förståelse, återfinns på tre av de fem påståenden som avses mäta den kritiska aspekten 
bindning (nr 1, 7 och 8), men skillnaden utfaller i två av tre fall till grupp 2:s fördel och är 
inte entydig. Förbättringen är något större för grupp 1 än för grupp 2 vad gäller den kritiska 
aspekten polaritet, eftersom grupp 1 på 2 av 3 frågor förbättrades något mera än grupp 2. 
Vad gäller elektronegativitet visar grupp 2 en betydligt större förbättring än grupp 1, men 
det handlar endast om ett enda påstående i enkäten. Därutöver finns inte för någon av de 
kritiska aspekterna något tydligt mönster som indikerar att den ena gruppen ökat sin 
förståelse mera än den andra gruppen. 
 
Inte heller en granskning av uppnådd förståelse efter lektionerna visar att någon av de tre 
identifierade kritiska aspekterna gett någon tydlig skillnad mellan de båda elevgrupperna, 
även om grupp 2 visserligen nådde högre förståelse på det enda påståendet som mätte 
förståelse av elektronegativitet, och grupp 1 behöll sitt redan från början goda resultat på 
fråga 1 om kemisk bindning (Bilaga 4). 
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5.6 Resultat 6: Analys av enskilda frågor  
Här redovisas effekt på enskilda frågor och effekt i grupper, samt om frågor som parvis hör 
ihop uppvisar samma mönster. Kommentarerna bygger på Bilaga 4. 
 
Resultat 6a. Antal frågor där gruppernas förståelse förbättrades eller försämrades 
Här redovisas på vilka frågor/påståenden som var och en av de båda grupperna framför allt 
förändrade sin förståelse efter lektionen. Sett till antalet frågor med förbättring har grupp 2 
en större förbättring än grupp 1 (tabell 9 och 10). 
 
Tabell 9. Förbättrad och försämrad förståelse i grupp 1. 

Grupp 1 
Förbättrad förståelse Försämrad förståelse 

 Att polär bindning innebär olika 
laddning på olika sidor av 
molekylen 

 Att elektronerna svävar i moln 

 Vilka bindningar som ger fullt yttre 
elektronskal 

 Hur många elektroner som delas i 
en molekylbindning 

 
I grupp 1, som fick lektionen med den ordningsföljd som Dhindsa & Treagust förutspår 
skulle fungera bra (se avsnitt 3.4) förbättrades förståelsen mest på ett frågepar: fråga 5 och 
6, som är varandras motsatser och mäter förståelsen för att en polär bindning innebär olika 
laddning på olika sidor av molekylen, samt fråga 14: att elektronerna svävar i moln. 
Däremot försämrades förståelsen vad gäller fråga 3 och 4 om vilka bindningar som ger helt 
fulla yttre elektronskal, och även på fråga 8 som kan sägas beröra samma område: hur 
många elektroner som delas i en molekylbindning. 
 
Tabell 10. Förbättrad och försämrad förståelse i grupp 2. 

Grupp 2 
Förbättrad förståelse Försämrad förståelse 

 Bindning handlar om hur starkt olika 
atomer drar till sig elektroner 

 Polaritet innebär olika fördelning av 
laddningen 

 Hur många elektroner som delas i en 
molekylbindning 

 Att jonbindningen kan ses som en sorts 
molekylbindning 

 Det felaktiga påståendet att elektronerna 
befinner sig på fasta platser 

 Elektroner som kittet i kemisk 
bindning 

 
I grupp 2, som undervisades utifrån den ordningsföljd som elevernas lärobok använder, 
förbättrades förståelsen tydligt på flera frågor/påståenden: fråga 2 om att bindning handlar 
om hur starkt olika atomer drar till sig elektroner, fråga 5 om att polaritet innebär olika 
fördelning av laddningen, fråga 7 och 8 om hur många elektroner som delas i en 
molekylbindning, fråga 12 om att jonbindningen kan ses som en sorts molekylbindning, 
samt fråga 13 som utgörs av det felaktiga påståendet att elektronerna befinner sig på fasta 
platser. Grupp 2 försämrade däremot kraftigt sin förståelse av elektroner som kittet i kemisk 
bindning (fråga 1), men det var också den enda fråga där grupp 2 uppvisade en försämring. 
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De frågor där grupp 2 förbättrades sammanfaller till stor del med de frågor som kopplats till 
kritiska aspekter (jfr Resultat 5). 
 
 
Resultat 6b. Frågor där effekten blev olika i de båda grupperna 
Följande enskilda frågor (Tabell 11) gav en tydlig skillnad i förändrad förståelse mellan 
grupp 1 och grupp 2. 
 
Tabell 11. Frågor där de båda grupperna tydligt uppvisar olika resultat (medelpoäng). 
Fråga Grupp 1 Grupp 2 
1 Förändrade inte sin förståelse om elektroner 

som huvudrollsinnehavare i kemisk 
bindning. Förståelsen var i och för sig god 
redan före lektionen. 

Försämrade kraftigt sin förståelse 
på denna punkt. 

4 Försämrade kraftigt sin förståelse av att en 
molekylbindning inte ger fulla elektronskal. 

Förbättrade sin förståelse av 
detta (se rutan till vänster). 

7 + 8 Förändrade inte alls sin förståelse av att en 
molekylbindning (enkelbindning) består av 
ett par, det vill säga två stycken, elektroner. 
När frågan i stället formuleras som ett 
felaktigt påstående: att bindningen består av 
en enda delad elektron (fråga 8), erhölls en 
försämring av förståelsen. 

Förbättrade kraftigt sin förståelse 
av detta (se rutan till vänster). 
Formulerat som felaktigt 
påstående (fråga 8) förbättrades 
fortfarande förståelsen men inte 
lika mycket som i fråga 7.  

14 Förståelsen för att elektroner i bindningar 
kan anses sväva i moln förbättrades relativt 
mycket. 

Egentligen ingen förändring. Låg 
kvar på samma, i och för sig från 
början höga, nivå efter lektionen. 

 
 
 
Resultat 6c. Samvariation inom frågepar 
Svaren inom de olika frågeparen följs åt ganska väl, med undantag av de sista frågorna för 
grupp 2. Det bedöms inte som bärande skäl för att låta olika frågor väga olika tungt i 
analysen. 
 
Tabell 12. Hur pass lika effekten blev för var och en av frågorna i par av liknande frågor. 
Frågepar Grupp 1 Grupp 2 
3 + 4 Försämrades på båda frågor Förbättrades på båda frågor 
5 + 6 Förbättrades kraftigt på båda frågorna Förbättring på båda 
7 + 8 Följs åt ganska väl på båda frågor Följs åt ganska väl på båda frågor 
9 + 10 Inte så tydlig överensstämmelse Viss överensstämmelse 
11 + 12 God överensstämmelse Någon överensstämmelse 
13 + 14 God överensstämmelse Ingen överensstämmelse 
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5.7 Sammanfattning av resultaten  
Resultat 1: Skillnad i förståelse mellan grupperna 
Båda grupperna, oavsett vilken förklaring de fått om kemisk bindning, ökade sin uppmätta 
förståelse av kemisk bindning efter lektionen jämfört med före. Detta gäller oavsett om man 
håller sig till de mest relevanta frågorna eller tittar på alla ställda frågor. Däremot har den 
uppmätta förståelsen på enstaka frågor sjunkit efter lektionen på vissa frågor (Resultat 6a 
och 6b). Den uppnådda förståelsen, oavsett förförståelse, i form av medelpoäng, var i grupp 
1 cirka 0,04 poäng högre än i grupp 2. Även då hänsyn tas till förförståelsen utfaller 
jämförelsen av de relevanta enkätfrågorna marginellt till grupp 1:s fördel: grupp 1 förbättrar 
sin medelpoäng med cirka 0,01 poäng mera än vad grupp 2 gör (Resultat 1a). En likadan 
jämförelse av samtliga enkätfrågor utfaller däremot tydligt till grupp 2:s fördel (Resultat 
1b). 
 
Resultat 2: Upplevd svårighetsgrad 
Frågan besvarades av 19 respektive 18 elever i de båda elevgrupperna. En grafisk tolkning 
av resultatet (Figur 2) visar att det var flera i grupp 2, som fick ordningsföljden 
jonbindning–opolär bindning–polär bindning, än i grupp 1 som upplevt lektionen som lätt 
eller ganska lätt att förstå. Tyngdpunkten i svaren ligger för grupp 1 längre till höger utmed 
den skala där de fyra svarsalternativen ligger. Medianen skiljer sig också något mellan 
grupperna i den beskrivna riktningen. 
 
Resultat 3: Beskrivna svårigheter 
Svaren handlar om saker som elever upplever som svårt. Elektronmolnet och elektronernas 
roll över huvud taget, och elektronegativitet/polaritet, om än inte med dessa ord, nämns i 
flera elevsvar. Denna fråga (nr 18) besvarades i grupp 1 av 15 elever och i grupp 2 av 10 
elever. Underlaget är för litet för att undersöka eventuella skillnader mellan de båda 
grupperna i vad de tyckte var svårt. 
 
Resultat 4: Var i partiklarnas värld? 
Här finns en tydlig skillnad mellan grupperna i uppnådd förståelse i eftertestet. Särskilt på 
fråga 16, ”I dag har vi pratat om bindningar som sitter mellan olika atomer inne i en 
molekyl”, visade grupp 1 avsevärt högre förståelse än grupp 2 (Figur 4). Frågorna ställdes 
enbart i eftertestet, så förändrad förståelse framgår inte. 
 
Resultat 5: Kritiska aspekter 
För de enkätfrågor som valts ut att mäta förståelse av vissa kritiska aspekter visar grupp 2 
sammantaget en förbättrad förståelse på något flera punkter än grupp 1, men skillnaden 
mellan grupperna är inte tydlig, inte heller när uppnådd förståelse jämförs. Det är alltså inte 
för någon av de identifierade kritiska aspekterna tydligt att den ena gruppen ökat sin 
förståelse mera än den andra gruppen.  
 
Resultat 6: Enskilda frågor 
Tabell 10 visar att grupp 2 förbättrade sin förståelse på ett flertal frågor men försämrade 
den bara på en enda fråga. I grupp 1 (Tabell 9) är fördelningen jämn mellan frågor med 
förbättring och frågor med försämring. Räknat som antal frågor med förbättring (jämför 
resultat i form av förändrad medelpoäng i Resultat 1) ökade förståelsen mera i grupp 2 än i 
grupp 1. 
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6 Metoddiskussion  
 
6.1 Urval, randomisering och bortfall 
Urvalet var, som beskrivits i metodavsnittet (avsnitt 4.4), relativt litet och inte 
slumpmässigt. För att i möjligaste mån kontrollera för bakomliggande eller mellanliggande 
variabler som kan påverka den eventuella skillnaden mellan de båda 
undervisningsgrupperna blandades eleverna slumpmässigt i två nya grupper (Esaiasson 
2017 m fl, s 72). Denna randomisering fungerade bra och bortfallet var jämförelsevis 
begränsat (ibid, s 186).  
 
Förtestets samlade resultat skiljer sig marginellt mellan grupperna vilket talar för att 
randomiseringen skapat två jämnstarka grupper vad gäller samlad förförståelse av kemisk 
bindning på alla 14 frågorna (Resultat 1b), däremot inte fullt ut jämnstarka grupper om man 
endast inkluderar de utvalda relevanta frågorna (Resultat 1a). Detta förbättrar validiteten (se 
vidare om uppnådd validitet under avsnitt 6.4).  
 
Relationen till gruppen spelar också roll. Det tar tid att skapa en pedagogisk relation 
(Aspelin 2010, s 151) som en grundförutsättning för effektivt lärande, vilket hade kunnat ge 
större skillnader mellan elevgrupperna. 
 
 
6.2 Enkätfrågorna  
Operationalisering 
Frågan om operationaliseringens kvalitet kan alltid diskuteras. En huvudfråga är i vilken 
grad poängtal mäter verklig förståelse. Den använda metoden får stöd av att inspiration 
hämtats från en liknande kvantitativ metod, Chemical Bonding Achievement Test (CBAT) 
(Doymus 2008, s 49).  
 
Frågekonstruktion och pilottest  
Frågor för förtest och eftertest skapades med inspiration från elevernas kemibok (Sterning 
2015, s 258–264), Doymus jigsaw-studie (2008, s 52, 53, 54) och egen erfarenhet. Därvid 
eftersträvades att använda redan beprövade frågor. Frågorna prövades på mig själv och i två 
omgångar i pilotstudie (avsnitt 4.8) (Esaiasson m fl 2017, s 250). Flera frågor ströks och 
omformulerades. I denna process förlorades möjligen något av den viktiga dimensionen att 
bindningar är något mera än bara mellan två atomer, eftersom bland annat frågor om 
bindningar som stora nätstrukturer mellan molekyler ströks. Samtidigt var det nödvändigt 
att begränsa antalet frågor. I efterhand kan möjligen sägas att frågan om joner som kristaller 
ur pilotstudien (avsnitt 4.8) kunde ha behållits, men det var samtidigt en avvägning mot 
risken att trötta ut niondeklassarna. 
 
Sammantaget bedömdes detta som det bästa tänkbara sättet att med rimlig tidsinsats skapa 
bästa möjliga frågebatteri. Likväl innebär urvalet ett mått av subjektivitet. De flesta av de 
frågor som sedan användes kunde grupperas i par som är varianter av varandra, eftersom 
det kan vara en fördel att ha flera frågor om samma sak (Esaiasson m fl 2017, s 251). Det 
ökar sannolikheten att just den aspekt som frågeparet behandlar blir belyst och besvarad av 
fler elever, men det innebär också att den elev som förstår båda frågorna gör ett dubbelt 
avtryck i resultatet om samma sak. Den som svarar rätt på fråga 13, om elektronerna 
befinner sig på fasta platser, svarar troligen också rätt på fråga 14, att elektronerna rör sig i 
moln. Någon sådan jämförelse av enskilda elevers svar på likartade frågor har inte gjorts. 
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Däremot har jämförts på gruppnivå hur väl svaren på frågor inom samma frågepar följs åt 
(Resultat 6c), och den analysen utmynnade i slutsatsen att någon viktning inte är 
nödvändig. 
 
Operationaliseringen är således en av de känsliga punkterna. Urvalet av frågor som skulle 
ingå har skett i omgångar och med stöd av pilotstudier vilket är ett bra verktyg för att med 
största möjliga relevans välja ut det jag vill mäta.  
 
Vet ej-svaren 
Eleverna fick veta att experimentet inte hade med deras betyg att göra men att det i 
framtiden kunde leda till bättre lektioner både för dem och andra. Att säga detta var 
nödvändigt på grund av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s 9) och för att 
avdramatisera, men det kan också ha bidragit till att så pass många kryssade Vet ej på 
merparten av frågorna. Tänkbart är att några valde Vet ej som en enkel utväg då de inte 
hade något omedelbart att vinna på att fundera mer ingående, eller att de inte litade fullt ut 
på att informationen verkligen skulle behandlas konfidentiellt. Svaret Vet ej kan 
naturligtvis också betyda att eleven verkligen inte hade förstått och ärligt önskade fler och 
bättre förklaringar. Det finns alltid några som svarar Vet ej även om de har en uppfattning, 
men samtidigt undviks, då möjlighet ges att svara Vet ej, feleffekten av att de som inte vet 
ändå tvingas ge ett ogrundat svar eller lämna blankt. Fördelningen av svar mellan Rätt och 
Fel brukar ändå inte påverkas av att Vet ej erbjuds som svarsalternativ (Esaiasson m fl 
2017, sid 255, 256). De flesta elever tycks trots allt ha gjort sitt bästa att besvara frågorna.  
 
Lärandeobjekten 
Genom enkätfrågorna definierades hur mitt avsedda lärandeobjekt ska paketeras: Hur 
tycker jag att eleverna bör se på kemisk bindning? Hur det sedan presenteras på lektionen, 
det iscensatta lärandeobjektet (Marton 2014, s 184), blir naturligtvis annorlunda. Skillnaden 
– som är så svår att konstanthålla – är gapet mellan det avsedda och det sedan verkligen 
iscensatta lärandeobjektet. 
 
I det tredje och sista steget, det upplevda lärandeobjektet (ibid, s 180), är det sannolikt 
också fullt möjligt för eleven att förstå kemisk bindning utmärkt men med andra analogier, 
metaforer och bilder i huvudet än dem jag definierat som önskvärda. Om det upplevda 
objektet avviker alltför mycket från enkätens formuleringar kan det bli svårt för eleven att i 
enkätsvar visa den förståelse som faktiskt finns, eftersom förståelsen kläs i annan dräkt hos 
eleven än hos mig. Det underlättas inte heller av att frågorna är låsta och eleven måste välja 
mellan Rätt, Fel eller Vet ej. Om enkäterna hade kompletterats med samtalsintervjuer med 
några elever (Esaiasson m fl 2017, s 266) kunde mer mångfacetterade svar ha kunnat 
samlas in. 
 
6.3 Analys av data 
De frågor (bland frågorna 1–14) som bedömts mest relevanta sammanställdes med hjälp av 
Tabell 4 till ett huvudresultat (Resultat 1a), där totalpoängen blir ett slags totalmått över 
förståelsen före och efter lektionen. Det ger däremot ingen detaljkunskap om vad som tycks 
ha varit svårt att förstå. Några svar på vad som var svårt uttrycks i ord av eleverna i Resultat 
3 (fråga 18). Dessutom analyserades frågorna 1–14 även i syfte att ytterligare ringa in 
svårigheter. Det gjordes genom att beräkna några delresultat baserade på olika urval av 
frågesvar (Resultat 4–6).  
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Urvalet är litet (totalt n = 39 före och n = 37 efter) vilket gör det svårt att få signifikanta 
skillnader (Esaiasson m fl 2017, s 347). Inget av resultaten är rimligen signifikanta ens på 
95-procentsnivån (jfr Resultat 1–6). Statistiskt säkerställda slutsatser kan alltså inte dras ens 
inom den undersökta gruppen. Statistisk analys med Mann-Whitneys test (Helbæk 2014, s 
156) gjordes ändå på fråga 16 (Resultat 4) men utan att uppnå signifikans. 
 
Att efter granskning av poängtalen på respektive fråga ha valt ut de frågor som kan gynna 
hypoteserna skulle möjligen ha gett en tydligare skillnad mellan de båda grupperna. Ett 
sådant medvetet manipulerat resultatmått skulle dock inte förtjäna tilltro utan vore närmast 
att likna vid så kallad p-hacking (Esaiasson m fl 2017, s 355). 
 
Hur mycket den oberoende variabeln varieras (Esaiasson m fl 2017, s 341), det vill säga hur 
stor skillnad det var mellan de olika gruppernas lektioner i detta fall, kan ha påverkat 
resultatet. Avsikten var att endast ordningsföljden skulle skilja, vilket, som utretts i avsnitt 
7.1, kan ha varit en alltför liten skillnad. 
 
 
6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Konstanthållning 
Begreppsvaliditet eftersträvades genom att så långt möjligt hålla allt utom den oberoende 
variabeln konstant. Idealt skall enda skillnaden mellan de båda elevgrupperna vara hur 
kemisk bindning förklaras. Yttre ramar var relativt likvärdiga. Inte heller ställde elever mer 
än enstaka frågor under genomgången, och endast någon enstaka störning inträffade då en 
elev behövde gå till studie- och yrkesvägledare. Vilka skillnader som kan ha funnits i 
gruppdynamik eller kamrattryck i de båda grupperna är svårt att veta, men varje grupp var 
ju sammansatt av slumpmässigt valda elever från var och en av klasserna. 
 
Det är dock svårt att i experiment manipulera verkligheten så att endast den önskade 
variabeln skiljer grupperna åt (Esaiasson m fl 2017, s 95). Det finns i en klassrumssituation 
en mängd faktorer som varierar: Grupp 1 fick en genomgång som skilde sig från vad de 
hört tidigare, vilket kan ha ökat svårighetsgraden. Vidare kan randomiseringen av elever till 
de båda grupperna råka ha utfallit så att fler elever som hade bättre förkunskaper eller 
förförståelse hamnade i grupp 2. Grupp 2 fick ju också en lektion som givetvis mer eller 
mindre omedvetet byggde på erfarenheter från lektionen med grupp 1 som hölls en stund 
tidigare. De båda genomgångarna i sig kan också ha skilt sig åt på andra sätt än i själva 
ordningsföljden att förklara kemisk bindning; det kan ha funnits skillnader i tydlighet, 
hastighet, röststyrka eller klarhet i framställningen. Vissa skillnader blev oundvikliga, så 
man kan diskutera om strikt experimentdesign förelåg. Exempelvis ritades skisserna 
säkerligen inte exakt som på förlagan. Det kan ha funnits skillnader i tempo i 
framställningen eller i tydlighet. Elevernas motivation kan ha varierat: under andra passet 
(lektion 2) var de möjligen tröttare och hungrigare då det närmade sig lunch. Även om 
bästa möjliga förutsättningar eftersträvades med lugn och ro, väl tilltagen tid, två 
närvarande vuxna och god planering, så talar mycket för att dessa faktorer kan ha spelat in. 
Det skulle tala för att grupp 2 hade presterat något bättre om de haft sitt lektionspass först, 
och vice versa kunde grupp 1 ha presterat sämre om de haft sitt sist. Detta hade kunnat 
påverka resultaten. Dessutom kan andra faktorer verka i motsatt riktning: den grupp som 
fick genomgången sist fick också en genomgång som kan ha blivit något bättre då den 
första lektionen fungerade som ett slags repetition. Det finns alltså ett otal bakomliggande 
eller parallella variabler som är mycket svåra att konstanthålla. En del av dessa faktorer 
kunde ha blottlagts om lektionen hade filmats. 
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Vidare har vissa elever lätt att lära utantill och svara rätt på frågor som de får strax efteråt. 
Det innebär inte nödvändigtvis att de uppnått en djupare förståelse. 
 
För en god validitet talar att jag mätt förförståelsen, vilket också ingår i learning study-
konceptet och ger en extra dimension, så kallad difference of difference (Esaiasson m fl 
2017, s 355), eftersom vi kan utesluta att de uppmätta skillnaderna mellan grupperna beror 
på skillnader i förkunskaper. Mot en god validitet talar att situationen är konstlad och 
tillrättalagd. Den mäter också bara förståelsen före och efter ett enda kort lektionstillfälle på 
15 minuter, när förståelse av kemisk bindning och andra svåra saker i verkliga livet 
utvecklas över tid, kräver repetition och att stoffet behandlas på flera sätt. Man behöver 
alltså variera Martons kritiska aspekter inte bara mellan olika typer av bindning utan också 
variera sättet att förklara varje typ av bindning, för att maximera sannolikheten att varje 
elev kan erfara skillnaden (Marton 2014, s 206) och omforma sin bild av den kemiska 
”mikrovärlden”. 
 
Detta är bara några exempel på tänkbara felkällor. De är i praktiken oändligt många. Till 
studiens resultat kan alltså ett stort antal orsaker, utöver skillnaden i undervisad 
ordningsföljd, ha bidragit. 
 
Reliabilitet  
Data har hanterats på ett noggrant sätt såväl i inmatning som beräkningar och med stöd av 
kalkylprogrammet Excel, vilket har minskat om än inte helt eliminerat risken för slarvfel. 
Huvuddelen av indata är kvantitativa och består av svar som är rätt eller fel (eller Vet ej), 
och där finns en risk för felavläsning och felkodning men egentligen inget utrymme för 
tvekan om hur svaren ska tolkas, något som annars kan påverka reliabiliteten (Esaiasson 
m fl 2017, s 208). Ett fåtal indata (enkätfråga 18) är kvalitativa och har kategoriserats 
utifrån vilken typ av problem de anses beskriva. Vid en upprepning (replikation) skulle 
naturligtvis några av dessa elevsvar genom en annan bedömning kunna hamna i en annan 
kategori, men då resultaten från fråga 18 inte utgör någon bärande del av studien och inga 
långtgående slutsatser dragits utifrån dem, kan problemet betraktas som litet. 
 
Samlad resultatvaliditet 
Operationaliseringen (Esaiasson m fl 2017, s 59) och konstanthållningen väger tungt i den 
samlade bedömningen av resultatvaliditeten. Då båda dessa är svåra att optimera bedöms 
båda som något tveksamma. Trots randomisering, pilotstudier och noggranna överväganden 
med mätverktyget (frågeformulären) är det tveksamt om den samlade resultatvaliditeten 
kan bedömas som mer än medelgod. Eftersom en välgrundad studie kan göra även 
nollresultat i experiment mer intressanta (ibid, s 355), kunde en förbättrad konstanthållning 
och fler deltagare i viss mån ha gett resultaten ökad tyngd. Så länge inga långtgående 
slutsatser dras av studien utan den snarare betraktas som ett sätt att i liten skala testa en 
metod, har ändå inte alltför stora växlar dragits på resultaten. Det största värdet i studien 
ligger i stället på andra plan (avsnitt 7.6 om metodutveckling och vidare forskning). 
 
Generaliserbarhet 
För att resultaten ska kunna generaliseras krävs först och främst en god validitet (Esaiasson 
m fl 2017, s 64). Dessutom krävs det att totalpopulationen definieras (ibid, s 174). Då 
stickprovet endast består av två klasser som dessutom är utvalda via en personlig kontakt, 
faller omedelbart möjligheten att generalisera resultaten till hela populationen, så kallad  
extern validitet (ibid, s 189, 190). Nästa fråga blir då om det går att tala om intern validitet, 
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det vill säga att resultaten är giltiga inom den undersökta gruppen. Kravet på randomisering 
av deltagarna är visserligen uppfyllt (ibid, s 348), men den interna validiteten kan ändå 
ifrågasättas med tanke på alla faktorer som är svåra att hålla konstanta.  
 
6.5 Etiska frågor 
Inga etiska problem har identifierats vare sig under försökets gång eller efteråt, varken i 
relation till Vetenskapsrådets principer (2002) eller via kontakter med elever eller 
vårdnadshavare, så vidtagna försiktighetsåtgärder antas ha varit tillräckliga. Inte heller 
tyder resultaten på att någon av grupperna skulle ha missgynnats, eftersom båda gruppers 
förståelse av de mest relevanta frågorna ändrades ungefär lika mycket (Tabell 5a). Däremot 
förbättrades grupp 1 inte lika mycket som grupp 2 mätt på samtliga enkätfrågor (Tabell 5b).  
 
Experimentbehandlingen i denna studie utgjorde för eleverna en liten del av arbetsområdet 
kemisk bindning. I den mån något av resultaten trots allt återspeglar en verklig skillnad så 
bör det ha funnits goda möjligheter för elever att vid behov hämta in ett eventuellt 
kunskapsmässigt underläge. Att eleverna fick olika undervisning vad gäller ordningsföljden 
bedöms därför inte ha utgjort något större problem. 
 
 
7 Resultatdiskussion 
 
7.1 Forskningsfråga 1: Vilken grupp förstod mest? 
Frågan (avsnitt 2.2) gällde huruvida förståelsen, uppmätt som rätta svar på enkätfrågor, blir 
större om kemisk bindning presenteras i ordningsföljden opolär kovalent–polär kovalent–
jonbindning (grupp 1), än om den presenteras i ordningsföljden jonbindning–opolär 
kovalent–polär kovalent bindning (grupp 2). Både grupp 1 och grupp 2 förbättrade tydligt 
sitt totala resultat efter lektionen. Därför kan åtminstone sägas att ingen av 
förklaringsmetoderna på ett övergripande plan framstår som kontraproduktiv eller skadlig 
för förståelsen. På gruppnivå har alltså båda grupper – i sitt upplevda lärandeobjekt – 
närmat sig det avsedda lärandeobjektet (Marton 2014, s 164). 
 
Det blev, vad gäller de frågor som bedömts som relevanta för forskningsfrågan (Resultat 
1a), ingen tydlig skillnad mellan grupperna. Grupperna förbättrade sin samlade förståelse 
ungefär lika mycket. Om man däremot tar med alla enkätfrågor i beräkningen (Resultat 1b) 
förbättrar grupp 2 sitt resultat betydligt mera än grupp 1, men då spridningen i resultaten är 
så stor saknas skäl att tro att skillnaden är signifikant. Dhindsa och Treagusts idé, som de 
förklarar med hänvisning till lärandeteori om hur elever lär sig koncept (2014, s 17), slog 
alltså inte in för det mest relevanta Resultat 1a, och motsägs, om än inte med statistisk 
säkerhet, av Resultat 1b. Bindningar i termer av olika grad av polaritet (elevgrupp 1) 
uppfattades kanske inte nödvändigtvis som tydligare än skillnaderna mellan jonbindning 
och kovalent bindning presenterade som två separata typer av bindningar (elevgrupp 2). 
Om man enbart ser till Resultat 1b skulle det kunna vara tvärtom. 
 
När frågorna grupperas kring de kritiska aspekter vars förståelse de är tänkta att mäta 
(Resultat 5), fick grupp 2 i det stora hela en något större förbättring än grupp 1. Ett av de 
tydligaste resultaten i studien är att grupp 2 förbättras på flera frågor (Resultat 6a) men 
försämras bara på en fråga, medan grupp 1 inte uppvisar ett lika tydligt mönster. Räknat på 
antal frågor där varje elevgrupp förbättrade sin förståelse utfaller jämförelsen alltså tydligt 
till grupp 2:s fördel (Resultat 6a). I dessa två jämförelser (Resultat 5 och 6a) gick det något 
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bättre för grupp 2. Detta är ett av de tydligaste resultaten i studien och motsäger, precis som 
Resultat 1b ovan, i någon mån Dhindsa och Treagusts (2014, s 17) teori. 
 
Några liknande experiment, jämförbara med mitt, har inte stått att finna hos de annars 
fylliga kartläggningarna av Bergqvist (2012 och 2017) eller Drechsler (2013). 
 
Dhindsa och Treagust (2014, s 8) anför med hjälp av kännetecken hos olika bindningstyper 
(Tabell 1) argument för sin metod. Översikten återspeglar tydligt olika aspekter av gradvis 
ökande polaritet i olika bindningstyper (ibid, s 8). Deras argument för sin föreslagna 
ordningsföljd är att det, i linje med Piagets assimilation (Säljö 2015, s 48), är mer effektivt 
för hjärnan att foga ny information till en redan befintlig kognitiv struktur (Dhindsa & 
Treagust 2014, s 10).  
  
Då skillnaden mellan grupperna totalt sett blev liten, torde andra betydande faktorer också 
ha funnits med i spelet. Frågan är till att börja med hur väl min ämnesdidaktiska 
kompetens, PCK (Bergqvist 2012, s 51–53), har hjälpt mig att omvandla mitt avsedda 
lärandeobjekt (Marton 2014, s 164) i form av två olika lektionsmanus (Bilaga 6 och 7) till 
ett erbjudet lärandeobjekt (Marton 2014, s 164) med så små förvanskningar som möjligt. 
Här finns givetvis ett otal faktorer som stört och påverkat och aldrig går att konstanthålla 
(avsnitt 6.4). 
 
Vidare har jag sökt koppla resultaten till de kritiska aspekterna inom variationsteorin 
(Marton 2014, s 23). Med hjälp av lektionsmanus (Bilaga 6 och 7) har jag sökt variera de 
aspekter jag identifierat: elektronegativitet, polaritet och olika typer av bindning, för att 
eleverna skulle erfara skillnad och förstå. Det framgår av lektionsmanus att dessa aspekter 
har varierats tydligt i båda elevgrupperna. Jag har varierat åtminstone tre kritiska aspekter 
inom varje lektion och gjort det på i huvudsak två olika sätt i två elevgrupper, det vill säga 
två olika lektioner. Den tydligaste variationen av elektronegativitet (i praktiken polaritet) 
var tänkt att ske i grupp 1 eftersom detta var experimentets själva grundidé för 
behandlingen av grupp 1: så som Dhindsa och Treagust förutspått att en ordningsföljd med 
gradvis stigande polaritet borde underlätta assimilation (Dhindsa & Treagust 2014, s 10). 
Trots detta blev det inte så tydligt resultat. Man kan invända att den variation som skedde i 
just detta avseende egentligen kan ha varit ganska likartad mellan de båda grupperna. 
Skillnaden mellan olika bindningar utmed en glidande skala (grupp 1) uppfattades kanske 
inte nödvändigtvis som tydligare än skillnaderna mellan jonbindning och kovalent bindning 
uppfattades då de presenterades som två separata typer av bindningar (grupp 2), och även 
om de inte beskrevs som helt separata så saknade eleverna i grupp 2 i varje fall möjlighet 
att hänga upp sin begreppsbildning på den glidande skala som grupp 1 fick se på skissen på 
tavlan (Bilaga 8).  
 
Det är fullt möjligt att detta är en faktor som väger tyngre än ordningsföljden och att 
enkätresultaten snarare återspeglar hur väl jag lyckats variera de kritiska aspekterna i var 
och en av elevgrupperna. En jämförelse mellan de frågor som grupperats kring kritiska 
aspekter (Resultat 5) visar ju också att det i stort sett är samma frågor som de frågor där 
grupp 2 så tydligt har förbättrat sin förståelse (Resultat 6a). 
 
På de flesta frågor som har med kritiska aspekter att göra har båda grupper fått en tydlig 
förbättring. Särskilt på fråga 2, som ska illustrera konceptet elektronegativitet som den 
absolut grundläggande förutsättningen för kemisk bindning, har båda grupper fått en rejäl 
förbättring (Resultat 5). Även fråga 5 och 6 som handlar om aspekten polaritet visar en 
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tydlig förbättring hos båda grupper. Denna effekt kan alltså tänkas överskugga en eventuell 
skillnad i effekt på grund av olika ordningsföljd. 
 
 
7.2 Forskningsfråga 2: Hur svår upplevdes undervisningen om bindning?  
Den svårighetsgrad som eleverna upplevde har här uppmätts. I grupp 1 var det något fler 
elever som tyckte att det var svårare att förstå den lektion de fick.  Eleven uppmanades att 
gradera sin personliga upplevda svårighetsgrad på en fyrgradig skala. Detta kan ses som ett 
mått på elevens personliga upplevelse av sitt lärande, eller uteblivna lärande. 
 
Precis som i resten av enkäten rör vi oss här på den mest preciserade nivå som 
lärandeobjektet antar, nämligen nivån där de kritiska aspekterna finns och där vi kan 
formulera dem i termer av avsett, iscensatt respektive upplevt lärandeobjekt (Marton 2014, 
s 164). Läraren skall variera en sådan kritisk aspekt, låt säga polaritet, så tydligt att eleven 
erfar en variation och kan urskilja skillnaden (Marton 2014, s 206) mellan exempelvis två 
olika polära bindningar. Men den elev som svarat Svårt upplever inte att hen lyckats 
omforma sin syn på omvärlden eller lärandeobjektet så att förståelse av till exempel 
begreppet polaritet framträder. Det behöver inte betyda att eleven faktiskt lyckats sämre på 
förståelsetestet. En eventuell samvariation mellan individernas (elevernas) upplevda 
svårighetsgrad (Resultat 2) och deras faktiska resultat på förståelsetest (Resultat 1) kunde 
ha undersökts med en analysmetod för variabler på nominalskalenivå (Esaiasson 2017, s 
381), men så har inte skett. Det är ändå tänkbart att det kan finnas en sådan 
överensstämmelse mellan upplevd svårighet och låga resultat i förståelsetest, detta eftersom 
Resultat 2 på gruppnivå i stort överensstämmer med forskningsfråga 1, där grupp 2 som 
helhet kan sägas ha fått något bättre resultat, åtminstone sett till samtliga frågor (Resultat 
1b) och frågor kring kritiska aspekter (Resultat 5 och 6). På så vis kan man säga att svaret 
på forskningsfråga 2 i någon mån stödjer åtminstone vissa av resultaten på forskningsfråga 
1. Även det faktum att procentuellt sett fler elever i grupp 1 valde att formulera sina 
svårigheter i ord (Resultat 3, avsnitt 5.3) ger visst stöd åt att grupp 1 totalt sett hade eller 
upplevde större svårigheter. Skillnaden mellan medianerna (Resultat 2) ger dock knappast 
tillräckligt underlag att förkasta nollhypotes 2. 
 
 
7.3 Forskningsfråga 3: På vilket sätt var det svårt med kemisk bindning? 
De svar som valts ut som konkreta har i Tabell 6 sorterats in i kategorier om 
elektronmolnet, elektroner och polaritet, samt bindning över huvud taget. Svaren fördelade 
sig relativt jämnt mellan dessa skapade kategorier. Det finns en skillnad mellan grupperna 
vad gäller hur stor andel av eleverna som uttrycker svårigheter genom att över huvud taget 
besvara fråga 18 (avsnitt 5.3 och 7.2), men det finns ingen tydlig skillnad mellan grupperna 
vad gäller vilka svårigheter elevsvaren i Tabell 6 uttrycker. 
 
En jämförelse mellan samtliga elevsvar om vad som var svårt (fråga 18, Bilaga 3) och 
övriga enkätfrågor visar också att ingen elev egentligen formulerat sitt svar på fråga 18 så 
att det direkt går att koppla till övriga enskilda frågor i enkäten. Om något exempel ändå 
ska lyftas fram så kan ett par av elevsvaren på fråga 18 tolkas som att eleven upplevt 
svårigheter att förstå den kritiska aspekten polaritet: ”…varför det är en opolär/polär 
bindning” (elev nr 17, Bilaga 3) eller ”Du hade t ex kunnat förklara varför elektronerna drar 
till sig en atom/jon lite mer” (elev nr 37, Bilaga 3). Att just polaritet skulle vara den stora 
stötestenen stöds dock inte av mina övriga resultat, där de enkätfrågor (nr 5, 6 och 9) som 
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kopplats till den kritiska aspekten polaritet tvärtom uppvisar relativt hög uppnådd förståelse 
i eftertest jämfört med flera andra frågor (Bilaga 5). 
 
Svårigheter att förstå polära bindningar beskrivs bland andra av Taber (2001, s 137), som 
menar att sättet att förklara elektronparbindningar kan bibringa eleverna uppfattningen att 
elektronerna inte bara delas utan även delas lika, vilket sedan gör det svårt att inse att vissa 
kovalenta bindningar är polära. Bergqvist (2017, s 38) har i sina studier av elevers 
förståelse av kemisk bindning identifierat ett flertal svårigheter i förståelsen av de modeller 
som används för att undervisa om kemisk bindning och tänkbara orsaker till dessa 
svårigheter. Vad gäller just polaritet som källa till polär kovalent bindning utpekas där 
(ibid, Tabell 1, s 43, 44) bland annat att då jonbindning och kovalent bindning presenteras 
som en dikotomi, så kan det leda till svårigheter att föreställa sig polär kovalent bindning 
(ibid, s 43), och då läraren underlåter att berätta att kemiska bindningar kan bero på 
elektrostatisk attraktion så kan det leda till svårigheter att föreställa sig den glidande skalan 
av ökande polaritet mellan jonbindning och (opolär) kovalent bindning (ibid, s 44), det vill 
säga polär bindning. 
 
Det faktum att en större andel elever i grupp 1 över huvud taget besvarade frågan om vad 
som var svårt (Resultat 3, avsnitt 5.3) kan möjligen i någon mån anses peka i samma 
riktning som att samma grupp i flervalsfrågan också ansåg lektionen en aning svårare att 
förstå (Resultat 2, avsnitt 5.2 och 7.2). Det skulle alltså i någon mån tala emot Dhindsa och 
Treagusts (2014, s 17) ordningsföljd i att förklara kemisk bindning som prövades i grupp 1. 
 
 
7.4 Studien i relation till skolan och styrdokument  
Som Bergqvist visat (2017, s 95; Borén m fl 2011, s 80–82; Sterning 2015, s 259) så börjar 
svenska läroböcker ofta med jonbindning, och lärare påverkas starkt av läroböckerna i sin 
undervisning (Bergqvist 2017, s 91). Att börja med jonbindning är alltså en metod som på 
denna grund kan antas vara frekvent eller till och med dominerande i den svenska 
skolundervisningen. Så var det även i detta fall: Eleverna hade strax före försöket 
presenterats först för jonbindning i form av en demonstration om magnesiumoxid, därefter 
kovalent bindning och sist metallbindning. De hade även besvarat frågor i läroboken 
(personlig kommunikation med klassläraren januari 2019), som har just denna 
ordningsföljd och som exempelvis förklarar jonbindning i termer av elektrontransfer 
(Sterning 2015, s 259, 261). Eleverna hade vidare sett en film om kemisk bindning (Kemins 
värld 2008) som följer ett liknande upplägg. Det gällde alltså att inte bidra till förvirring 
genom att avvika alltför mycket från den redan inslagna vägen. Jag har i lektionen i båda 
elevgrupper använt flera av de grepp som litteraturen (se t ex Drechsler 2013, s 84) varnar 
för: fokus på fulla elektronskal, antropomorfiska drag hos partiklarna och elektrontransfer i 
jonbindning. Samtidigt hade jag att ta hänsyn till nämnda kontext där eleverna redan 
påbörjat arbetsområdet kemisk bindning. 
 
Trots de goda argument som Dhindsa och Treagust lyft fram (2014, s 10) för den 
ordningsföljd som grupp 1 fick, kan ändå det nya upplägg med stigande polaritet som 
testades i grupp 1 ha skapat förvirring hos eleverna, då de redan hunnit skapa sig en annan 
bild. Med Piagets terminologi (Säljö 2015, s 48) tvingades de till ackommodation snarare 
än assimilation. Inför elever som redan i något sammanhang, exempelvis i samband med 
avsnittet om syror och baser i årskurs 8, har stött på aspekter av kemisk bindning kan det 
vara klokt att vara varsam med de förslag till ändrad undervisning som getts av Bergqvist 
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(2017, s 103), Dhindsa och Treagust (2017, s 17), Taber och Coll (i Bergqvist 2017, s 44) 
och Drechsler (2013, s 88). Sådana förändringar bör därför planeras på lång sikt. 
 
Om undervisningen ska ändras utifrån sådana förslag, bör man också fråga sig vad som är 
rimligt att kräva av en elev i årskurs 9. Flera av de teoretiska ramverk och metoder för att 
förklara kemisk bindning som föreslagits torde vara mer tillämpbara på gymnasienivå, även 
om bland andra Dhindsa och Treagust (2014, s 4) även berört skolformer motsvarande det 
svenska högstadiet. En elev i årskurs 9 förväntas ha grundläggande kunskaper om 
materiens omvandlingar, till exempel bindning, och till viss del kunna använda sig av 
modeller och teorier (Skolverket 2011). Som jag ser det utifrån egen erfarenhet förefaller 
det knappast rimligt att tolka kunskapskravet så att en niondeklassare ska förstå en kovalent 
bindning i termer av att två atomkärnor från varsitt håll attraherar ett delat elektronpar i 
mitten, samtidigt som de båda plusladdade atomkärnorna sinsemellan repellerar varandra, 
och att detta sammantaget skapar en balans i attraktion och repulsion som kan sägas vara 
lika med bindningen, eller bindningens längd. Detta är vad Nahum m fl (i Bergqvist 2017, s 
45–46) föreslagit som ett sätt att introducera generella principer för kemisk bindning. 
Givetvis beror det också på elevens förkunskaper vad som kan krävas i årskurs 9, men det 
kunde i så fall vara lämpligt att bädda för något av Nahums m fl eller Taber och Colls 
alternativa ramverk redan i lägre skolår. 
 
7.5 Alternativa angreppssätt 
Om nu min stigande polaritetsordning inte gav tydlig utdelning, återstår minst två andra 
alternativ som kan prövas för att söka få en större effekt. Det ena är Taber och Colls förslag 
att undervisningen ska börja med metallbindning och kristallstrukturer för att sedan zooma 
in på molekylnivå (Bergqvist 2017, s 44). Ett mer genomgripande alternativ är att, som 
Nahum m fl föreslagit (ibid, s 45–47), bereda vägen genom att bädda in momentet i ett 
ramverk där man först diskuterar krafter och energi. 
 
Med tanke på att olika elever enligt den här beskrivna differentieringsteorin (Marton 2014, 
s 34, 37) uppfattar samma sak på olika sätt, hade behållningen eller förståelsen kunnat öka 
om båda elevgrupper erbjudits ett mer allsidigt lärandeobjekt. De kritiska aspekterna kunde 
ha varierats på ännu fler sätt. Båda grupper kunde ha fått del av båda lektionsuppläggen 
(ordningsföljderna) – eller naturligtvis av flera andra liknande lektionspass – under den 
period de studerar kemisk bindning (se vidare om learning study i avsnitt 7.6). 
 
7.6 Metodutveckling och vidare forskning  
Denna metod kan vidareutvecklas och användas i andra sammanhang. Upplägget med två 
parallella grupper som fick olika presentationer av samma lärandeobjekt tycks ha fungerat. 
Förtest och eftertest av båda grupper var bra. Saker som bör utvecklas är att utprova frågor i 
formulären så att de i högre grad mäter det som ska mätas, medan antalet överflödiga kring-
frågor kan begränsas. Frågeformuläret bör utvecklas genom litteraturstudier och mer 
omfattande pilotstudier. Dessutom kan manuskriptet utvecklas och prövas ut, och 
framträdandet kan övas in ännu bättre för att i någon mån öka konstanthållningen mellan de 
olika lektionerna. Man kan också filma lektionerna så att det går att analysera i efterhand 
om och hur det iscensatta lärandeobjektet skilde sig mellan lektionerna. Önskvärt är 
givetvis också större undersökningsgrupper för att öka chansen till signifikanta skillnader. 
En annan möjlighet är att de båda varianterna av lektioner filmas i förväg och visas i 
inspelad form för eleverna, i stället för en vanlig lektion. Det kan ge bättre kontroll på 
diverse variabler men skulle också omöjliggöra samspel med eleverna och anpassningar i 
stunden. Denna gång blev det för genomgripande att söka införa Taber och Colls alternativa 
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ramverk, men mot bakgrund av Bergqvists (2017, s 103) förslag att införa modellen på 
gymnasieskolan kan det framöver vara intressant att testa deras modell i ett par 
gymnasieklasser. Det skulle kunna ske i form av en regelrätt learning study (Gustavsson & 
Wernberg 2006, s 45, 46), där lektionsinnehållet anpassas under forskningscykelns gång. 
 
7.7 Nyttan med studien  
Studien har bidragit till att testa den teori som Dhindsa och Treagust (2014, s 17) lanserade 
om att ordningsföljden av typer av kemisk bindning har betydelse. I mitt lilla urval syntes 
ingen tydlig skillnad mellan de båda grupperna, och i vissa avseenden motsägs Dhindsa och 
Treagusts teori (ibid). Då vet vi åtminstone det och har bidragit med att i någon mån 
komplettera kunskapsbilden. Även om resultatet inte är generaliserbart för alla elever i 
årskurs 9, finns ändå någon form av förnuftsmässig generaliserbarhet: så talar till exempel 
Drechslers (2013) översikt över förståelseproblem för att även andra niondeklassare har 
ungefär samma svårigheter med detta kursavsnitt. Oavsett generaliserbarhet kan studien 
komma till nytta som beslutsunderlag då lärare överväger olika sätt att förklara kemisk 
bindning i syfte att underlätta elevers framtida kemistudier.  
 
 
 
8 Slutsatser 
 
Ingen av nollhypoteserna 1 eller 2 kan förkastas. Ingen av de prövade ordningsföljderna 
framstår som uppenbart bättre eller sämre än den andra. En viktig orsak är troligen den 
mångfald av faktorer som är omöjliga att hålla konstanta men påverkar resultaten. Det kan 
också vara så att det faktiskt inte fanns några stora skillnader i hur väl de båda lektionerna 
förstods. Andra faktorer än ordningsföljden på typer av kemisk bindning kan ha påverkat 
förståelsen mera, till exempel den ämnesdidaktiska förmågan att tydligt variera kritiska 
aspekter. Det är tänkbart att någon av de andra ordningsföljder eller teoretiska ramverk för 
att undervisa om kemisk bindning som citerats i studien skulle ge tydligare resultat. 
 
Metoden som sådan kan vidareutvecklas och fler liknande studier med större urval och 
genomarbetade lektionsupplägg bör genomföras för att få säkrare och förhoppningsvis 
signifikanta resultat. Det kan exempelvis ske genom en learning study. Det är tänkbart att 
den nu testade metoden då tydligt skulle visa sig bättre eller sämre än någon annan metod. 
 
Att förbättra elevers förståelse för kemisk bindning är ett långsiktigt arbete. Mot bättre 
vetande tar jag själv gärna till den så inarbetade oktettregeln och bekväma antropomorfiska 
förklaringar när elever ber om hjälp. Trots beskrivna svårigheter att skräddarsy fortbildning 
behöver lärare och läromedelsförfattare få möjlighet att utveckla sin ämnesdidaktiska 
kompetens om allt från orsaker till att kemisk bindning uppstår till vad forskningen visat 
om vanliga förståelsefällor och tänkbara vägar att komma runt dem.  
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Bilaga 1. Frågeformulär förtest 
 
Hur mycket vet du om kemisk bindning?     
 
Du ska inte skriva ditt namn.   
Detta är helt anonymt och har ingenting med ditt betyg att göra.  
 
Tänk efter: Tycker du att påståendet är rätt eller fel? Sätt ett kryss.  
 
Tycker du inte att något av dem stämmer helt? Välj det som du tycker passar bäst.* 
 
 
  Rätt Fel Vet ej 
1 Kemisk bindning handlar om att elektroner håller ihop två eller 

flera atomer.  
   

2 Kemisk bindning handlar om hur starkt olika atomer kan dra till 
sig elektroner. 

   

3 I en jonbindning är det yttersta elektronskalet fullt på båda 
atomerna. 

   

4 I en molekylbindning är det yttersta elektronskalet fullt på båda 
atomerna. 

   

5 I en polär bindning är laddningen olika på olika sidor av 
molekylen. 

   

6 I en polär bindning är laddningen lika på olika sidor av 
molekylen. 

   

7 I en molekylbindning delar två atomer på två elektroner. 
 

   

8 I en molekylbindning delar två eller flera atomer på en elektron. 
 

   

9 Elektronerna i en molekylbindning kan vara oftare på den ena 
atomens sida än på den andra atomens sida. 

   

10 Om två likadana atomer binds ihop, så befinner sig 
elektronerna lika ofta på båda sidor av molekylen. 

   

11 Jonbindningar och molekylbindningar är helt olika typer av 
bindningar. 

   

12 En jonbindning är egentligen en sorts molekylbindning, där 
atomerna är väldigt olika starka.  

   

13 Elektronerna i bindningar befinner sig på fasta platser. 
 

   

14 Elektronerna i bindningar svävar i moln runt de atomer som de 
binder ihop. 

   

Tack för hjälpen!  
 

*I efterhand insågs att instruktionen borde ha inkluderat det tredje svarsalternativet Vet ej. 
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Bilaga 2. Frågeformulär eftertest 
Svar som betraktas som korrekta har i efterhand fyllts i med kursiv text och utgör ett slags facit. 
 
Hur mycket har du förstått om bindning?     
Du ska inte skriva ditt namn.  
Detta är helt anonymt och har ingenting med ditt betyg att göra.  
Tänk efter: Tycker du att påståendet är rätt eller fel? Sätt ett kryss.  
Tycker du inte att något av dem stämmer helt? Välj det som du tycker passar bäst.* 
  Rätt Fel Vet ej 
1 Kemisk bindning handlar om att elektroner håller ihop två eller 

flera atomer.  
Rätt   

2 Kemisk bindning handlar om hur starkt olika atomer kan dra till 
sig elektroner. 

Rätt   

3 I en jonbindning är det yttersta elektronskalet fullt på båda 
atomerna. 

Rätt   

4 I en molekylbindning är det yttersta elektronskalet fullt på båda 
atomerna. 

 Fel  

5 I en polär bindning är laddningen olika på olika sidor av 
molekylen. 

Rätt   

6 I en polär bindning är laddningen lika på olika sidor av 
molekylen. 

 Fel  

7 I en molekylbindning delar två atomer på två elektroner. 
 

Rätt   

8 I en molekylbindning delar två eller flera atomer på en elektron. 
 

 Fel  

9 Elektronerna i en molekylbindning kan vara oftare på den ena 
atomens sida än på den andra atomens sida. 

Rätt   

10 Om två likadana atomer binds ihop, så befinner sig 
elektronerna lika ofta på båda sidor av molekylen. 

Rätt   

11 Jonbindningar och molekylbindningar är helt olika typer av 
bindningar. 

 Fel  

12 En jonbindning är egentligen en sorts molekylbindning, där 
atomerna är väldigt olika starka.  

Rätt   

13 Elektronerna i bindningar befinner sig på fasta platser. 
 

 Fel  

14 Elektronerna i bindningar svävar i moln runt de atomer som de 
binder ihop. 

Rätt   

15 I dag har vi pratat om bindningar som sitter mellan olika 
molekyler. 

 Fel  

16 I dag har vi pratat om bindningar som sitter mellan olika atomer 
inne i en molekyl. 

Rätt   

17 Hur lätt eller svårt var det att förstå 
det vi pratade om i dag? 
Kryssa i en ruta. 

Lätt Ganska lätt Ganska 
svårt 

Svårt 

18 Vad var det i så fall som var svårt att förstå? Skriv här. Fortsätt på baksidan om du 
behöver.  
 

Tack för hjälpen! 
*I efterhand insågs att instruktionen borde ha inkluderat det tredje svarsalternativet Vet ej.   
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Bilaga 3. Svar på fritextfrågan  
 
Fråga 18: ”Vad var det i så fall som var svårt att förstå? Skriv här. Fortsätt på baksidan om 
du behöver.” Endast elever som besvarat frågan finns med i tabellen. 
 

Elev 
nr 

Fritextsvar (endast rent redaktionella ändringar har gjorts) 

3 Jag fattade inte filmen alls. Kunde inte riktigt koncentrera mig. 
6 Skillnaden mellan molekylbindning och jonbindning. Skillnaden på alla olika 

saker var svårt. 
8 Lite otydlig och rörigt uppmålat på tavlan. 
9 Det gick lite för snabbt. 
10 Svårt att sammanfatta alltihop. 
11 Allt, speciellt det med molnet. 
12 Allt var svårt att förstå. 
13 Förstod inte det han förklarade, han förklarade otydligt och komplicerat. 
14 Bara svårt. 
15 Svårt att veta hur allting hänger ihop med elektroner o sånt. 
16 Det blev ganska rörigt. 
17 Det var inte ”organiserat” nog, kan man säga. Ta inte allt på en gång i varje 

atombindning, prata t ex först om vad som händer i varje bindning (basen), 
sedan de små detaljerna som t ex hur elektronerna åker runt i molnen och 
varför det är en opolär/polär bindning. Och det med hur en atom blir 
positivt/negativt laddad efter en bindning… 

18 Allt var svårt och otydligt. 
21 Blev lite rörigt när vi bytte ämne så snabbt. 
22 Gick för fort, var lite tydligare. Annars bra. 
24 Jag tycker att det mesta med no (är svårt, ska det nog stå här, förf anm) att 

förstå. Men tycker du fortfarande bra ändå.  
29 Virrig genomgång. 
34 Det är svårt att hänga med eftersom det är så mycket konstiga ord och sånt. 
35 Svårt att förstå allt på samma gång. 
36 Tyckte ibland det var svårt att förstå. Ex svara på varför det är som det är. Så 

svara på varför så blir det bra. 
37 Ibland förstod jag inte vad du menade. Du hade t ex kunnat förklara varför 

elektronerna drar sig till en atom/jon lite mer. 
39 Det gick nog lite för snabbt, förstod inte riktigt om molnen. 
40 Tycker det var ritat rörigt och orden som används är svårt att förstå. 
44 Jag tycker det är svårt med olika bindningar. Det är  

svårt att förstå hur man ska göra. 
45 Tala högre. 

 
  



 

 
 

 
Bilaga 4. Förståelse på varje fråga var för sig 
 
Hur förståelsen, mätt som medelpoäng på gruppnivå, förändrades på var och en av 
frågorna. Jämför Resultat 4, 5 och 6. 
 

Nr Fråga/påstående Grupp 1 Grupp 2 Grupp 1 + 2 
Före Efter Ändr Före Efter Ändr Före Efter Ändr 

1 Kemisk bindning handlar om att 
elektroner håller ihop två eller flera 
atomer.  

0,68 0,68 0,00 0,75 0,06 –0,69 0,72 0,38 –0,34 

2 Kemisk bindning handlar om hur 
starkt olika atomer kan dra till sig 
elektroner. 

0,05 0,42 0,37 –0,15 0,56 0,71 –0,05 0,49 0,54 

3 I en jonbindning är det yttersta 
elektronskalet fullt på båda 
atomerna. 

–0,11 –0,37 –0,26 0,45 0,61 0,16 0,18 0,11 –0,07 

4 I en molekylbindning är det yttersta 
elektronskalet fullt på båda 
atomerna. 

  0,16 –0,63 –0,79   0,10   0,39 0,29   0,13 –0,14 –0,26 

5 I en polär bindning är laddningen 
olika på olika sidor av molekylen. 

–0,11   0,68   0,79 –0,10   0,44 0,54 –0,10   0,57   0,67 

6 I en polär bindning är laddningen 
lika på olika sidor av molekylen. 

0,11 0,68 0,58 0,05 0,44 0,39 0,08 0,57 0,49 

7 I en molekylbindning delar två 
atomer på två elektroner. 
 

0,00 0,00 0,00 –0,05 0,56 0,61 –0,03 0,27 0,30 

8 I en molekylbindning delar två eller 
flera atomer på en elektron. 
 

0,00 –0,26 –0,26 –0,10 0,33 0,43 –0,05 0,03 0,08 

9 Elektronerna i en molekylbindning 
kan vara oftare på den ena atomens 
sida än på den andra atomens sida. 

0,21 0,42 0,21 0,25 0,56 0,31 0,23 0,49 0,26 

10 Om två likadana atomer binds ihop, 
så befinner sig elektronerna lika ofta 
på båda sidor av molekylen. 

0,47 0,37 –0,11 0,15 0,28 0,13 0,31 0,32 0,02 

11 Jonbindningar och 
molekylbindningar är helt olika typer 
av bindningar. 

–0,47 –0,11   0,37 –0,35 –0,22 0,13 –0,41 –0,16   0,25 

12 En jonbindning är egentligen en sorts 
molekylbindning, där atomerna är 
väldigt olika starka.  

–0,11   0,26   0,37   0,10   0,56 0,46   0,00   0,41   0,41 

13 Elektronerna i bindningar befinner 
sig på fasta platser. 
 

0,42 0,74 0,32 0,00 0,61 0,61 0,21 0,68 0,47 

14 Elektronerna i bindningar svävar i 
moln runt de atomer som de binder 
ihop. 

0,26 0,74 0,47 0,60 0,61 0,01 0,44 0,68 0,24 

15 I dag har vi pratat om bindningar 
som sitter mellan olika molekyler. 

 0,00   –0,06     

16 I dag har vi pratat om bindningar 
som sitter mellan olika atomer inne i 
en molekyl. 

 0,47   0,11     

 

  



 

 
 

Bilaga 5. Enkätfrågor och deras koppling till kritiska aspekter 
 
Påståenden i enkäten och deras koppling till identifierade kritiska aspekter. Centrala delar 
av tabellen återfinns som Tabell 8. 
 

Nr Fråga/påstående Kritisk 
aspekt 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 1 + 2 
Före Efter Ändr Före Efter Ändr Före Efter Ändr 

1 Kemisk bindning hand-
lar om att elektroner 
håller ihop två eller 
flera atomer.  

Bindning 

0,68 0,68 0,00 0,75 0,06 –0,69 0,72 0,38 –0,34 

2 Kemisk bindning 
handlar om hur starkt 
olika atomer kan dra till 
sig elektroner. 

Elektro-
negativitet 

0,05 0,42 0,37 –0,15 0,56 0,71 –0,05 0,49 0,54 

5 I en polär bindning är 
laddningen olika på 
olika sidor av 
molekylen. 

Polaritet –0,11   0,68   0,79 –0,10   0,44 0,54 –0,10   0,57   0,67 

6 I en polär bindning är 
laddningen lika på olika 
sidor av molekylen. 

Polaritet 
0,11 0,68 0,58 0,05 0,44 0,39 0,08 0,57 0,49 

7 I en molekylbindning 
delar två atomer på två 
elektroner. 

Bindning 
0,00 0,00 0,00 –0,05 0,56 0,61 –0,03 0,27 0,30 

8 I en molekylbindning 
delar två eller flera 
atomer på en elektron. 

Bindning 
0,00 –0,26 –0,26 –0,10 0,33 0,43 –0,05 0,03 0,08 

9 Elektronerna i en 
molekylbindning kan 
vara oftare på den ena 
atomens sida än på den 
andra atomens sida. 

Polaritet 

0,21 0,42 0,21 0,25 0,56 0,31 0,23 0,49 0,26 

11 Jonbindningar och 
molekylbindningar är 
helt olika typer av 
bindningar. 

Bindning –0,47 –0,11   0,37 –0,35 –0,22 0,13 –0,41 –0,16   0,25 

12 En jonbindning är 
egentligen en sorts 
molekylbindning, där 
atomerna är väldigt 
olika starka.  

Bindning –0,11   0,26   0,37   0,10   0,56 0,46   0,00   0,41   0,41 

 
  



 

 
 

Bilaga 6. Lektionsmanus för lektion 1 
Vad gör att atomerna håller ihop när de bildar kemiska föreningar dvs molekyler? 
De håller ju ihop. Du måste ta i lite grann om du ska få isär dem.  
Lite som tejpbitar som sitter ihop och måste dras isär. 
Elektroner står för bindningarna (det är elektronerna som är klistret!) 
Atomer delar elektroner mellan sig på olika sätt. 
Det gör dem mer stabila. Du får ju använda kraft om du ska få isär dem. 
RITA FIGUR NR 1 
Titta här på två väteatomer: de är just nu var för sig. Men så ser det aldrig ut. Varför? Kolla 
hur de är uppbyggda: 
De är inte så stabila. Ädelgaser är stabila för de har fyllt sitt yttersta skal. Men väteatomen 
är orolig och nervös. Den slår sig ihop med en kompis – men de vill ha 2 var i skalet! Det 
räcker inte till 2 vardera, så hur gör de? De delar så gott de kan – de har ju 2 men i stället 
för att cirkla runt en enda atom så får de 2 duga för att nästan fylla ut och räcka till för båda 
atomerna.  
Detta kallas molekylbindning, eller elektronparbindning. 
Rita: Visa hur de åker runt båda två i ett moln. 
Men: hur ofta är elektronen hos den vänstra väteatomen (H) och hur ofta hos den högra? 
Sådana saker beror på hur hårt atomerna orkar dra åt sig elektronerna! 
Olika sorters atomer drar olika hårt i elektroner. Det finns tabeller som visar hur hårt 
drar en väteatom, hur hårt drar en syreatom och så vidare. Lite som en dragkamp mellan de 
båda atomerna som ingår i en bindning. 
Men: nu är det två likadana: två väte. De drar lika hårt. Så elektronerna är lika ofta på 
varje sida.  
Elektronen är lika ofta på varje sida. Så just den här bindningen har inga olika poler som i 
en magnet. Den är inte polär. Den är alltså en opolär molekylbindning. 
 
Nu tar vi ett annat exempel: vatten.  
RITA FIGUR NR 2 
Här finns två bindningar: syret binder ihop sig först med den ena väte och sen med den 
andra. 
Vi koncentrerar oss på den ena. Bara en. Hur ser den ut? Jo precis som den förra så delar 
de elektroner. Syre har 6 valenselektroner och väte har 1 valenselektron. De lånar ut var 
sin elektron – det blir ett par av elektroner som kan delas. De samsas om de här två 
elektronerna, de finns lite varstans. Båda tjänar på det, de blir mer stabila genom att 
bilda de här bindningarna, de kommer ner i energinivå. Ungefär som spelkulor som har 
rullat ner i en grop. De rullar ner där själva, men ska vi sen få upp kulorna igen så måste vi 
lyfta och använda kraft. De ligger alltså bra där nere i gropen, lugnare och coolare än 
förut. Elektronerna simmar runt båda ungefär som i ett moln. 
Men: Hur ofta är elektronerna hos syre och hur ofta hos väte?  
Detta är ju olika sorters atomer. Olika atomer är olika bra på att dra till sig elektroner 
har vi sagt. Syre är faktiskt bättre på det än vad väte är.  
Därför kommer elektronerna att vara lite oftare hos syret än hos väte. Samma blir det med 
den andra bindningen här intill. Då blir det alltså lite mer minusladdat i den ena änden av 
bindningen. Så bindningen blir lite polär. Elektronerna blir skevt fördelade. Som polerna på 
en magnet. Det blir en polär molekylbindning. 
Om nu syre är bättre än väte på att dra i elektronerna – då finns det kanske några som är 
ännu bättre på det? Ja, det visar sig att klor är en sådan atom som drar ännu hårdare i 
elektronerna. 



 

 
 

Vad har vi här?  RITA FIGUR NR 3. De är en Na här och en Cl där.  
Men nu har vi med klor att göra. Den är väldigt bra på att dra till sig elektroner.  Dessutom 
har den 7 elektroner i yttersta skalet, det finns precis plats för en till – precis som vi såg 
med väteatomen och syreatomen i vatten nyss. 
Det som händer mellan natrium och klor är att klor drar jättehårt i elektronen som natrium 
har där ute. Klor vinner dragkampen och drar över natrium-atomens elektron helt och 
hållet till sin sida. Då kan man säga att den här bindningen har blivit väldigt ojämn, 
väldigt polär – den har blivit så polär att elektronen är inte bara oftare utan helt och hållet 
hos klor! 
Detta är alltså den extrema varianten av att dela elektroner. 
RITA PILEN UNDER DE TRE FIGURERNA för att visa den gradvis övergången från 
opolär till jonbindning.  
Övre delen av pilen kan färgas grön, nedre delen (den som växer) kan färgas röd. Och skriv 
där mera polär vid den röda. 
Filmklipp som visar hur det kan se ut när två atomer delar elektroner mellan sig: 
Visar hela filmen i båda grupperna för att konstanthålla. 
https://www.youtube.com/watch?v=QqjcCvzWwww 
Ni såg att elektronerna var lite oftare hos syreatomen, eller hur? En sorts moln av 
elektroner kan man säga. 
Nu sammanfattar vi: 
Vi har sett tre typer av bindningar som egentligen är olika varianter på samma sorts 
bindning, det handlar hela tiden om att dela elektroner mer eller mindre rättvist! 
Först H2, där delar de helt rättvist och bindningen blir opolär molekylbindning. 
Sedan vatten, där är syre bättre på att dra och bindningen blir ojämn, den blir polär 
molekylbindning. 
Till sist koksalt, där klor är jättebra på att dra och bindningen bli så ojämn så att jovisst är 
den fortfarande polär, men den är väldigt polär, för hela elektronen går över helt och hållet, 
och då brukar man kalla det för en jonbindning. 
Nu ska ni få svara på frågorna igen: samma frågor som ni svarade på före genomgången. 
Men nu vet ni lite mer. Svara utifrån vad ni tror nu efteråt… Nytt är att det också finns två 
frågor sist där ni kan skriva hur svårt ni tyckte det var, och vad som i så fall var svårt. 
 
  



 

 
 

 
Bilaga 7. Lektionsmanus för grupp 2  
 
Vad gör att atomerna håller ihop när de bildar kem föreningar dvs molekyler? 
De håller ju ihop. Du måste ta i om du ska få isär dem.  
Lite som tejpbitar som sitter ihop och måste dras isär. 
Elektroner står för bindningarna (det är elektronerna som är klistret!) 
atomer delar elektroner mellan sig på olika sätt 
Det gör dem mer stabila. Du får ju använda kraft om du ska få isär dem. 
EXEMPEL NR 1: 
Ibland delar atomerna på elektroner på ett väldigt tydligt sätt: Ni känner till joner sen 
tidigare. Ni känner till elektronskalen och att atomer gärna vill fylla sitt yttersta skal. Vad 
har vi här? 
RITA FIGUR NR 1 till vänster på tavlan (OBS ingen graderad pil underst). 
Det är en natrium och en klor. Natrium har 1 valenselektron ytterst. Ni har hört att den vill 
gärna bli av med den, för då får den ett fullt skal innanför detta yttersta. Klor har 7 
valenselektroner och det finns precis plats för en till. 
Det som händer är att klor får elektronen som natrium har över. 
Båda är nöjda och glada – båda har fått fullt skal. 
Båda kommer också att få en laddning. Na får + och Cl får – . 
Men varför kan klor dra över elektronen till sig? 
Jo, vissa atomer är bättre än andra på att dra hårt i elektroner, de kan dra dem till sig. 
Klor är en sådan. Den är jättebra på det. 
Dessutom har den 7 elektroner i yttersta skalet, det finns precis plats för en till. Det som 
händer mellan natrium och klor är att klor drar jättehårt i elektronen som natrium har där 
ute. Klor vinner dragkampen och drar över natrium-atomens elektron helt och hållet 
till sin sida. Då kan man säga att den här bindningen har blivit väldigt ojämn, väldigt 
polär – den har blivit så polär så att elektronen är inte bara oftare hos klor, utan helt och 
hållet hos klor! Detta är alltså den extrema varianten av att dela elektroner, det är vad vi 
kallar jonbindning.  
Nu tar vi ett annat exempel: två stycken väteatomer.  
RITA FIGUR NR 2 i mitten av tavlan:  
Titta här på två väteatomer: de är just nu var för sig. Men så ser det aldrig ut. Varför? Kolla 
hur de är uppbyggda: 
De är inte så stabila. Ädelgaser är stabila för de har fyllt sitt yttersta skal. Men väteatomen 
är orolig och nervös. Den slår sig ihop med en kompis – men de vill ha 2 var i skalet! Det 
räcker inte, hur gör de? De delar så gott de kan – de har ju 2 men i stället för att cirkla runt 
en enda atom så får de 2 räcka till att nästan fylla ut och räcka till för båda atomerna.  
Detta kallas molekylbindning, eller elektronparbindning. 
Rita: Visa hur de åker runt båda två i ett moln. 
Men: hur ofta är elektronen hos vänstra väteatomen H och hur ofta hos den högra? 
Vi sa ju att olika sorters atomer drar olika hårt i elektroner. Lite som en dragkamp 
mellan de båda atomerna som ingår i en bindning. 
Men nu är det två likadana: två väte. De drar lika hårt. Så elektronerna är lika ofta på 
varje sida. Elektronen är lika ofta på varje sida. Det är jämnt alltså. Inget är ojämnt eller 
skevt. En sådan bindning där det inte finns några poler som är olika (ni vet att poler är 
olika ändar på ett jordklot eller på en magnet), så är bindningen inte polär. Den kallas då 
opolär molekylbindning. 



 

 
 

Nu tar vi ett tredje exempel: vatten.  
RITA FIGUR NR 3 VATTEN  
Här finns två bindningar: syret binder ihop sig först med den ena väte och sen med den 
andra. 
Vi koncentrerar oss på den ena. Bara en. Hur ser den ut? Jo precis som den förra så delar 
de elektroner. Syre har 6 valenselektroner och väte har 1 valenselektron. Syre lånar ut 1 och 
väte lånar ut 1, var sin elektron – det blir ett par av elektroner som kan delas. De samsas 
om de här två elektronerna, de finns lite varstans. Båda tjänar på det, de blir mer stabila 
genom att bilda de här bindningarna, de kommer ner i energinivå. Ungefär som spelkulor 
som har rullat ner i en grop. De rullar ner där själva men ska vi sen få upp kulorna igen så 
måste vi lyfta och använda kraft. De ligger alltså bra där nere i gropen, lugnare och 
coolare än förut. Elektronerna simmar runt båda ungefär som i ett moln. Vattnet blir mer 
stabilt. 
Men: Hur ofta är elektronerna hos syre och hur ofta hos väte?  
Detta är ju olika sorters atomer. Olika atomer är olika bra på att dra till sig elektroner 
har vi sagt. Syre är bättre på det än vad väte är. Därför kommer elektronerna att vara lite 
oftare hos syret än hos väte. Samma blir det med den andra bindningen här intill. Då blir 
det alltså lite mer minusladdat i den ena änden av bindningen.  
Sannolikt kritisk passage:  
Säg för att söka överbrygga eller eventuellt förvärra den förvirring som nu kan 
uppstå när vi blandar olika grad av polaritet: Ni såg ju med jonerna här borta att där var 
det så väldigt olika i dragkampen så att den ena jonen drog till sig elektronen helt och 
hållet. Här är det lite mera jämspelt. Så bindningen blir lite polär. Elektronerna blir ändå 
skevt fördelade. Det blir en polär bindning. Men inte lika polär som en jonbindning! 
 
Filmklipp som visar hur det kan se ut när två atomer delar elektroner mellan sig: 
https://www.youtube.com/watch?v=QqjcCvzWwww 
Ni såg att elektronerna var lite oftare hos syreatomen, eller hur? En sorts moln av 
elektroner kan man säga. 
Nu sammanfattar vi: 
Vi har sett tre typer av bindningar som egentligen är olika varianter på samma sorts 
bindning, det handlar hela tiden om att dela elektroner mer eller mindre rättvist! 
Vi hade först jonbindningen där klor är jättebra på att dra och bindningen bli så ojämn att 
jovisst är den fortfarande polär, men den är väldigt polär, för hela elektronen går över helt 
och hållet, en jonbindning! Sedan vätgas, där två likadana väteatomer delar elektroner helt 
rättvist, och bindningen blir opolär. Till sist vatten, där syreatomen är bättre på att dra till 
sig elektroner, därför blir bindningen ojämn, den blir polär – en snedfördelning i 
laddningen, lite mer plus på ena sidan, lite mer minus på andra sidan. 
Nu ska ni få svara på frågorna igen: samma frågor som ni svarade på före genomgången. 
Men nu vet ni lite mer. Svara utifrån vad ni tror nu efteråt… Nytt är att det också finns två 
frågor sist där ni kan skriva hur svårt ni tyckte det var, och vad som i så fall var svårt. 
  



 

 
 

 
Bilaga 8. Manus för skisser att rita på tavlan  
 
Lektion 1: 

 
 
Lektion 2: 
 

 



 

 
 

 
Bilaga 9. Informationsbrev till elever och vårdnadshavare 
 
 
 
 
Till elever och vårdnadshavare i åk 9  2018-11-07 
 
Hej! 
 
Efter avslutad praktik håller jag nu på med mitt examensarbete på lärarutbildningen. I 
samband med det är det meningen att jag ska träffa er 9:or på en lektion i november.  
 
I slutet av lektionen ska ni få svara på några skriftliga frågor på ett papper. Frågorna går ut 
på att testa hur bra ni förstått det jag gått igenom alldeles innan. Det tar ungefär 10–15 
minuter. 
 
Det är helt anonymt – ni skriver inte era namn – så det har absolut ingenting med era betyg 
att göra. Resultaten ska bara användas i mitt examensarbete för att se om det blir någon 
skillnad mellan olika grupper av elever. 
 
Det är frivilligt att fylla i frågeformuläret, men jag hoppas att alla vill göra det, för då blir 
resultatet bättre och mer intressant. Ni ska ju ändå vara där eftersom det är en vanlig 
lektion. 
 
Du som sedan vill läsa resultatet av undersökningen kan maila mig så skickar jag gärna 
rapporten. Den ska vara klar i slutet av januari. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Magnus Hagström 
Lärarstuderande 
Högskolan Dalarna 
h17magnh@du.se 
 
Min handledare för examensarbetet är 
Jörgen Dimenäs 
Högskolan Dalarna 
jdm@du.se 
 
 
 


