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Abstract 
The purpose of the study is to shed light on difficulties that students have with the structure 
and properties of the atom within the initial chemistry part in the course Science studies 2. 
The study was conducted in two steps. First the students draw their atomic models and 
explained what they had drawn. At the same time they told about difficulties they experienced 
with the concept of the atom. The next part was conducted after completing the chemistry 
section in the course. Students were interviewed on the difficulties and how they would like to 
work with the concept of the atom. The interviews were transcribed and in the analysis work 
the answers were grouped according to similarities and patterns. The result showed that all the 
students needed to work more with the structure of the atom initially in the course. The 
students thought that the atom is abstract because of its size and because it is not found in 
their everyday contexts, many words are used within the atomic concept that the students have 
not worked with sufficiently. Some students also mentioned a poor teaching because of 
frequent teacher changes in compulsory school as the cause of the difficulties. The students 
wanted more conversation in the teaching, both to process concepts and the atomic concept, 
and for a more everyday use of the atom. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att belysa och diskutera svårigheter som elever har med atomens 
uppbyggnad och egenskaper inom den inledande kemidelen i kursen Naturkunskap 2. 
Undersökningen genomfördes i två steg. I första steget fick eleverna rita sina atommodeller 
och berätta om dem innan arbetet med kemi började. Samtidigt fick de berätta om svårigheter 
de upplevt med atomkonceptet. I steg två intervjuades elever efter genomfört kemiavsnitt i 
kursen om svårigheterna och hur dessa skulle kunna avhjälpas. Intervjuerna transkriberades 
och i analysarbetet grupperades svaren efter likheter och mönster. Resultatet visade att 
samtliga elever i urvalsgruppen behövde arbeta mer med atomens uppbyggnad innan de 
kunde arbeta vidare med kemin inom Naturkunskap 2 kursen. Bland svårigheterna nämnde 
eleverna att atomen är abstrakt på grund av sin storlek och för att den inte förekommer i 
vardagliga sammanhang, vidare används många begrepp inom atomkonceptet som de inte 
bearbetat tillräckligt. Några elever nämnde även en dålig undervisning på grund av täta 
lärarbyten i grundskolan som orsak till svårigheterna. Eleverna önskade mer samtal i 
undervisningen både för att bearbeta begrepp och atomkonceptet och för en mer vardagsnära 
användning av atomen. 

Nyckelord 
Undervisning, atom, kemi, gymnasieskola 
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Inledning 
Naturkunskapslärarna på en gymnasieskola diskuterade under ämneslagsmötet att de upplevde 
ett glapp mellan de kunskaper lärare förväntar sig att eleverna har och elevernas faktiska 
förkunskaper i ämnet. Eleverna tyckte framförallt att den inledande kemidelen i kursen 
Naturkunskap 2 var svår och ville få mer tid och stöd för att klara arbetsområdet. Glappet 
upplevdes av lärarna som en tidstjuv, elevernas dåliga faktakunskaper krävde tid till repetition 
av sådant eleverna borde kunna. 
Skolungdomarnas kunskaper inom bland annat naturvetenskap undersöks med jämna 
mellanrum i internationella PISA- och TIMSS-mätningar. Enligt dessa studier (OECD, 2015) 
sjunker elevernas kunskaper bland landets 15-åringar och åttondeklassare sedan 1995. 
Resultaten från mätningarna används av riksdagspolitiker för att legitimera olika reformer och 
åtgärder för att motverka de dalande resultaten (Lundahl & Serder, 2017). Enligt Lundahl och 
Serder (2017) har endast en bråkdel (22 av 581) av debattörerna studerat framgångsrika länders 
skolsystem för att lära av dem innan de föreslår förändringar som kan rättfärdigas med 
rationella argument. Oftast används PISA-resultat för att förstärka ett allmänt argument, till 
exempel att tidigare betyg i skolan ökar kunskaperna. Trots att goda resultat inte kan påvisas i 
länder med tidiga betyg, hävdar dessa riksdagsdebattörer att Sveriges betygsfria skola lett till 
sjunkande PISA-resultat och att det kan motverkas med betyg i lägre årskurser. Andra exempel 
på områden inom riksdagens skoldebatt, där PISA-undersökningar ingår i argumentationen, är 
för eller emot friskolor, statlig eller kommunal skola och nya eller traditionella 
undervisningsformer. Dessa debatter syns även i våra medier (Lundahl & Serder, 2017). 
Min upplevelse av samtalen inom skolan och debatten i samhället är att fokus ligger främst på 
mätbara faktakunskaper. Många vardagliga fenomen, som varför salt får isiga vägar att töa och 
bilar att rosta, och hur det kommer sig att citronen smakar surt, kan förklaras med atomen och 
dess egenskaper. Den här typen av tillämpningar av grundläggande kemikunskaper i vardagen 
och djupare förståelse för ämnet, kommer i skymundan i debatten. Det samma gäller elevernas 
åsikter om ämnet och kunskapsbristen. Elevernas röster hörs inte i samhällsdebatten. Därför vill 
jag med den här uppsatsen ta upp frågan ur elevernas perspektiv. 

Syfte 
Förståelsen för atomkonceptet är grundläggande inom kemin och avgörande för elevens 
fortsatta studier i ämnet. Syftet med denna uppsats är att belysa och diskuterar svårigheter som 
elever har med atomens uppbyggnad och egenskaper inom den inledande kemidelen i kursen 
Naturkunskap 2 i gymnasiet. 

Frågeställningar 
För att fördjupa syftet och avgränsa studien tas följande frågeställningar upp: 

• Varför upplever elever att atomen och dess egenskaper är svåra att förstå? 

• På vilket sätt kan undervisningen om atomen och dess egenskaper bedrivas för att öka 
elevernas förståelse för atomen och dess egenskaper?  
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Bakgrund 
För att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i undersökningen, ges i detta avsnitt en bakgrund 
om ämnet Naturkunskap i gymnasieskolan. Vidare nämns atomen och hur den presenteras i 
några vanliga kemiböcker som används i kommunens grundskolor, samt lite om atombilder på 
internet.  

Ämnet Naturkunskap 
Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar kunskapsområden där 
naturvetenskap, det vill säga biologi, kemi, fysik och geovetenskap, möter samhällsvetenskap 
(Skolverket, 2017b). I undervisningen ska eleverna få befästa, fördjupa och utveckla sina 
kunskaper i naturvetenskap. Genom att diskutera frågor med samhällsanknytning ska eleverna 
få ”kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid” (Skolverket, 2017b, s. 1). 
Ämnets syfte är att eleverna i både vardagliga och yrkesmässiga situationer ska ha en förståelse 
för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas för att ta ställning och göra personliga val. 

Målen i ämnet naturkunskap preciserar vilka kunskaper och förmågor eleverna ska kunna 
utveckla genom undervisningen (Skolverket, 2017b). Det förmågeinriktade målet handlar om 
att kunna diskutera, göra ställningstaganden och formulera handlingsalternativ. De fem 
kunskapsinriktade målen kan delas in i två grupper. Den första gruppen tar upp 
naturvetenskapliga kunskaper inom specifika områden: 

• aktuella samhällsfrågor och hållbar utveckling 
• livsstilars inverkan på individens hälsa och folkhälsan 
• kroppens uppbyggnad och funktion i växelverkan med omgivningen 

Den andra gruppen av kunskapsmål kombineras med de tre här ovan. Där ingår organisation 
inom naturvetenskapen och hur den kan användas för kritisk granskning eller granskas. Vidare 
handlar det om vilken betydelse teorier haft för vår världsbild och samhällens framväxt. 
(Skolverket, 2017b) 
Ämnesplanen i naturkunskap utgår ifrån att eleverna redan i grundskolan har läst 
naturvetenskapliga ämnen (Skolverket, 2011). Undervisningen ska inte vara en repetition av 
grundskolans undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Istället ska eleverna få en 
naturvetenskaplig medborgarutbildning för att de ska kunna delta i samhällsdebatten och kunna 
ta ställning i frågor i privatlivet, yrkeslivet och samhället. Handlingskompetensen är viktig i 
framtidsfrågor och hållbar utveckling. Eleven ska kunna se sin egen roll i större sammanhang i 
aktuella samhällsfrågor, och genom den insikten kunna föreslå förändringar och därmed delta i 
och påverka samhällsutvecklingen. 
Stoffet i naturkunskapskurserna anges av det centrala innehållet (Skolverket, 2017b). Alla 
kurser innehåller naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt, och hur 
naturvetenskap kan granskas och kritisk granskning av ogrundade påståenden. Förutom detta 
tar kurserna på nivå ett upp hållbar utveckling; hälsa och livsstil och normer kring detta; 
normer kring sexualitet, lust och relationer, och sexuell hälsa; bioteknikens möjligheter och 
konsekvenser och etiska perspektiv kring detta. I kursen Naturkunskap 2 ingår universum och 
materians uppkomst; materians uppbyggnad; evolutionens mekanismer och organismernas 
utveckling; människokroppens organ och organsystem; organiska och oorganiska ämnen i 
vardagen och samhället; naturvetenskapens betydelse för människans kultur och världsbild. 



 

 3 

Atomen i Naturkunskap 2 
Det centrala innehållet i kursen innehåller framförallt delar kring atomens uppbyggnad och 
egenskaper i följande punkt: ”Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, 
kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia” (Skolverket, 
2017b, s. 11). I kommentarsmaterialet har detta förtydligats ytterligare med ”Materians 
uppbyggnad handlar om vilka grundämnen som finns, hur de är uppbyggda, hur de binds till 
varandra i olika föreningar, föreningarnas speciella egenskaper och var de återfinns i naturen” 
(Skolverket, 2011, s. 7). 
Bedömningen i kursen ska ske utifrån kunskapskraven som anger med vilken kvalitet eleven 
visar sina kunskaper och förmågor som anges i målen (Skolverket, 2017b). För att eleven ska 
kunna dra välgrundade och nyanserade slutsatser och ge komplexa förklaringar och argument i 
utförliga diskussioner, behöver eleven kunskaper om atomen och dess egenskaper. Det är enligt 
kommentarerna till ämnesplanen nödvändigt med grundläggande kunskaper om 
energiprincipen för att förstå och i samhället kunna ta tillvara energi i olika former. 
Kunskaperna behövs för att kunna föra diskussioner och ge handlingsalternativ i flera 
sammanhang; till exempel kan energiproduktionen kopplas ihop med ekonomin och risker för 
både hälsan och miljön. (Skolverket, 2017b & 2011) 

Atomens uppbyggnad 
Vart eftersom vår kunskap om atomen har utvecklats 
har nya atommodeller tillkommit (Chang, 2005). En 
äldre atommodell skapades av Thomson i början av 
1900-talet. Den har negativa laddningar i en massa 
bestående av positiva laddningar, ungefär som russin 
i en kaka (se Figur 1). Thomsons modell utvecklades 
stegvis vidare till Bohrs atommodell 1913 (Chang, 
2005). Den innehåller en atomkärna med positiva 
protoner och negativa elektroner som kretsar runt 
kärnan. Elektronerna finns i banor på bestämda 
avstånd från kärnan, varje elektron har därmed en given energimängd beroende på vilken bana 
den befinner sig i. 

Banorna kallas elektronskal och namnges med bokstäver, K-skalet längst in därefter i 
bokstavsordning utåt. Elektronerna i det yttersta skalet kallas valenselektroner. De avgör hur 
atomen beter sig i en kemisk reaktion (Chang, 2005). Chadwick hittade 1932 neutroner i kärnan 
och kompletterade Bohrs modell (Corwin, 2011). Neutronerna ritas ibland in i kärnan på Bohrs 
atommodell. När större atomer ritas skrivs ofta ett p följt av antalet protoner och n följt av 
antalet neutroner i kärnan istället för ringar för respektive sort. I Figur 2 finns en bild av en 
litiumatom enligt Bohrs atommodell. 

 

Elektron	   (	  –	  )	  
Proton	   (	  +	  )	  
Neutron	   (	  0	  )	  

K-‐skal	  
	  
	  	  	  	  L-‐skal	  

Figur 2: En litiumatom enligt Bohrs atommodell. 
Bildkälla: Egen bild med Corwin (2011, s. 114 & 125) som förlaga. 

Figur 1: Thomsons atommodell, här med 
blå negativa laddningar i den röda delen 
med positiva laddningar. 
Bildkälla: Egen bild med Chang (2005, s. 47) 
som förlaga. 
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Atomen i grundskolans kemiböcker 
Några av de större läromedelsförlagens kemiböcker för grundskolans senare år, som används i 
kommunens skolor, studerades kort angående atomens uppbyggnad. Bland de nyaste böckerna 
på biblioteket var Kemi Direkt (Gidhagen & Åberg, 2012), Spektrum Kemi (Nettelblad & 
Nettelblad, 2013) och Titano Kemi (Sterning, 2015). Alla använder Bohrs atommodell för att 
beskriva atomens uppbyggnad och egenskaper. Även de äldre böckerna som finns på 
biblioteket, PLUS Kemi (Andréasson, Bondeson & Boström, 2002) som idag finns i en nyare 
upplaga i flera skolor, Bonniers kemi (Gidhagen, Nettelblad & Åberg, 2000) och Kemi LPO – 
för grundskolans senare del, Bok 3 (Paulsson, 1996) tar upp 
Bohrs atommodell. Samtliga böcker nämner att atomens 
kärna innehåller både neutroner och protoner, och visar 
dessa i bilderna. Däremot tar de flesta böcker inte upp att 
det var Chadwick som hittade neutronen och kompletterade 
Bohrs modell med neutroner i kärnan. Kemi Direkt visar 
även en bild av Schrödingers atommodell, som är en 
modernare modell från 1926 där elektronskalen har ersatts 
med elektronmoln, se Figur 3 (Chang, 2005). Däremot 
kommenteras inte Schrödingers atommodell i texten.  

Atombilder på internet 
Vid sökning av bilder på internet med sökordet atom, dominerar bilder med en kärna omgiven 
av tre till fyra bågar eller banor. Dessa är symmetriska och innehåller ofta få detaljer och 
förklaringar. De stämmer inte med Bohrs atommodell och kan snarare betraktas som symboler 
för atomer än naturvetenskapliga modeller. I Figur 4 visas tre exempel på bilder av atomer som 
hittas vid sökning av bilder på pixabay. 

 
  

 
Figur 4: Exempel på atombilder vid sökning på internet 
Bildkälla: Pixabay, 2019. CC-0 

Figur 3: Schrödingers atommodell 
Bildkälla: Egen bild med Chang (2005, 
s. 278) som förlaga. 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Syftet med studien är att belysa och diskuterar svårigheter som elever har med atomens 
uppbyggnad och egenskaper. Nedan följer en genomgång av forskning och litteratur som berör 
detta. Först om elevers syn på naturvetenskapen i skolan följt av forskarvärldens tankar kring 
kemiundervisningen. Avsnittet avslutas med studiens teoretiska utgångspunkter. 

Elevers syn på undervisningen 
I en av de svenska studierna inom det internationella ROSE projektet - the Relevance of 
Science Education study, framkom att svenska 15-åringar anser att naturvetenskap och teknik 
är relativt svårt (Jidesjö, Oscarsson, Karlsson & Strömdahl, 2012). När det gäller områden 
inom kemiundervisningen visar eleverna ett lågt intresse för hur råolja omvandlas till andra 
material som plast och textilier, rengöringsmedel och hur de fungerar, och atomer och 
molekyler. Även Zephrinus, Njoku, Phoebe och Eze-odurukwe (2015) skriver att 
atomkonceptet upplevs som svårt på grund av den höga abstraktionsnivån och är därför varken 
motiverande eller roligt att arbeta med. Jidesjö m.fl. (2012) anser att flickor generellt är mer 
negativt inställda än pojkar. Inställningen till naturvetenskap och teknik påverkar även 
elevernas gymnasieval (Jidesjö m.fl., 2012). 
Broman och Simon (2015) skriver om svenska gymnasieungdomar som valt att studera kemi på 
gymnasiet. I sin studie har de bland annat undersökt vilka förbättringar av kemiundervisningen 
eleverna föreslår. Följande punkter rankades högst och mest frekvent av eleverna: 

1. fler kopplingar till vardagen 
2. mer laborativt arbete 
3. mer elevcentrerade undervisningsmetoder 
4. bättre lärare 
5. fler studiebesök 
6. bättre kurslitteratur 

Undervisningsmetoder med tydligare koppling till vardagen är till exempel kontextbasserat 
lärande, samhällsvetenskapliga frågeställningar och kopplingar mellan naturvetenskap teknik 
och samhället enligt Broman och Simon (2015). Det kan till exempel innebära att eleven i sin 
vardag träffar på det som studeras under kemilektionen, eller att det finns utanför kemisalen i 
skolans andra ämnen. Lundegård (2014) ger ett mer konkret exempel på den kontextbaserade 
undervisningen. Elever i en grupp fick olika stora bitar av kakan och resonerar kring varför 
bitarna inte är lika stora, rättvisan eller orättvisan i fördelningen, vad som krävs för att ändra 
situationen och hur förändringen skulle kunna gå till. I Lundegårds (2014) exempel försätts 
eleverna i en konkret situation som kan vidareutvecklas till en mer generell i samtalet. Etiska 
och ekonomiska frågor kan på så sätt kopplas ihop med naturvetenskapen. Broman och Simon 
(2015) skriver att dessa arbetssätt anses vara angenämare och mer relevanta än konventionella 
arbetsmetoder och skulle kunna vara användbara för att bättre möta elevernas önskemål. 
En mer relationell pedagogik med mer elev-elev interaktion kan vara en väg att nå en mer 
elevcentrerad undervisning enligt Broman och Simon (2015). De skriver vidare att bättre lärare 
hör ihop med strukturen i undervisningen. Eleverna angav lärarens sätt att strukturera 
undervisningen som skäl till om de har en positiv eller negativ syn på ämnet. Mer elevcentrad 
undervisning, som ger eleverna större möjlighet att påverka undervisningen, kombinerad med 
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tydliga instruktioner kan enligt Broman och Simon (2015) vara ett sätt att tillmötesgå elevernas 
önskningar. 
Zephrinus m.fl. (2015) har studerat elever som läser nukleärkemi. Elever upplever atomen som 
abstrakt, vilket även Herron (1996) håller med om. Zephrinus m.fl. (2015) anser att eftersom 
atomen är högt upp på kunskapsstegen får den en hög abstraktionsnivå. För att förstå 
atomkonceptet behöver elever förstå materians partikelnatur. Begreppet grundämnen och deras 
symboler, atomens struktur och sammansättning, subatomära partiklar (protoner, neutroner och 
elektroner) och namn på atomer är delar som ingår i atomkonceptet. Alla dessa är svåra att 
konkretisera under kemilektioner enligt Herron (1996) och Zephrinus m.fl. (2015). Zephrinus 
m.fl. (2015) fortsätter med att lärare ofta saknar nödvändiga resurser för att kunna konkretisera 
begreppen med laborativa demonstrationer och experiment. Detta leder till att elever upplever 
svårigheter med atomkonceptet. 
Zephrinus m.fl. (2015) tar upp ytterligare faktorer som leder till svårigheter. Inom kemin 
representeras fenomen på tre nivåer, makroskopisk nivå, sub-atomär nivå och symbolnivå. Den 
makroskopiska nivån är verklig och konkret. Där kan eleven själv observera förändringar som 
äger rum och se slutprodukten. Zephrinus m.fl. (2015) skriver att till exempel lämpliga 
laborationer kan visa förlopp på makroskopisk nivå. Den sub-mikroskopiska nivån består av 
osynliga partiklar som är verkliga, till exempel atomer, molekyler, joner, protoner, neutroner 
och elektroner. Enligt Zephrinus m.fl. (2015) kan eleven endast föreställa sig dessa i sin fantasi 
och deras närvaro kan enbart demonstreras instrumentalt. Fantasin eller förmågan att föreställa 
sig dessa är basen för inlärning om dem. Symbolnivån omfattar symboler, kemiska 
reaktionsformler, bildliga representationer, grafer och matematiska uträkningar; kort 
sammanfattat kemisternas språk. Elever har svårigheter med att förstå dessa tre nivåer, att 
relaterar en nivå till en annan och överföra kunskap från en nivå till en annan. Zephrinus m.fl. 
(2015) skriver att dessa nivåer konstituerar det kemiska tänkandet och att novisen varken är 
bekväm med nivåerna för sig eller att navigera mellan dem. Framförallt gäller det den sub-
atomära och symbolnivån som är abstrakta. Den makroskopiska nivån upplevs av elever som 
mer begriplig enligt Zehrinus m.fl. (2015). 

Vad är elever intresserade av inom naturvetenskapen? 
Den egna kroppen, hälsa och sjukdomar intresserar svenska elever enligt Jidesjö m.fl. (2012). 
De vill lära sig hur man bör äta och göra för att hålla kroppen i form, och om alkohol, tobak 
och droger och vilken effekt de har på kroppen. Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det kan 
kontrolleras. Att ge första hjälpen och använda medicinsk utrustning. Cancer och hur det kan 
behandlas. Sex, reproduktion och könssjukdomar och man skyddar sig mot dem. Jidesjö m.fl. 
(2012) skriver även att elever vill veta varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna kan 
betyda. Eleverna vill även lära sig om intuitionen och tankeläsning, och andra fenomen som 
vetenskapen inte kan förklara. Eleverna i Jidesjös m.fl. (2012) undersökning är även 
intresserade av rymden och liv utanför jorden, hur det känns att vara i tyngdlöshet i rymden, 
svarta hål och om meteorer och andra kroppar från rymden som kan ställa till med skada på 
jorden. 
För att öka intresset för naturvetenskap borde det ske en satsning på mer varaktiga kunskaper 
och en förändring av inställningen till naturvetenskap och teknik enligt Sjøberg och Schreiner 
(2010). De hävdar att genom att öka förståelsen för hur viktig naturvetenskapen och tekniken är 
för vår kultur och vårt välbefinnande, kan en positivare inställning skapas. Elevers upplever 
och intressen bör integreras i undervisningsmaterialet och klassrumsaktiviteter utan att ämnet 
blir urvattnat. Sjøberg och Schreiner (2010) skriver att undervisningen ska vara mer 
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motiverande, engagerande och meningsfull. Den ska vara betydelsefull i elevens kontext. De 
hävdar att det kan nås genom ett sociokulturellt och konstruktivistiskt synsätt på lärande där 
elevens åsikter och värderingar blir en del av undervisningen. Sjøberg och Schreiner (2010) 
anser att detta blir extra viktigt för att nå flickorna som är mer människoorienterade och 
idealistiska, och mer intresserade av att ta hand om jorden och vår miljö. En inlärning som 
upplevs som pliktskyldig memorering av fakta leder till en negativ attityd till ämnet (Jakobson, 
2014; Sjøberg & Schreiner, 2010; Zephrinus m.fl. 2015). Istället behöver undervisningen visa 
att naturvetenskapen är en hörnsten i vårt moderna samhället globalt och en del i människans 
historia och kultur, att det är något som behövs i alla yrken – även sådana som inte finns inom 
sektorn för teknik och naturvetenskap, hävdar Sjøberg och Schreiner (2010). Vidare anser de 
att vikten av höga resultat på PISA och TIMSS-undersökningar bör tonas ner. 

Modeller i kemiundervisningen 
Modeller används ofta i undervisningen för att öka elevernas förståelse för hur kemiska 
bindningar uppkommer och fungerar (Bergqvist, Drechsler & Rundgren Chang, 2016; Herron, 
1996; Zephrinus m.fl., 2015). Användningen av modeller är inte oproblematisk. Enligt 
Bergqvist m.fl. (2016) har elever ofta svårigheter med att förstå modeller, speciellt de som rör 
kemiska bindningar. De skriver vidare att lärare och skolböcker inte alltid är tydliga med att det 
som beskrivs är en modell och varför den används, eller dess begränsningar. Det är även 
vanligt att flera modeller används samtidigt i en hybridversion skriver Bergqvist m.fl. (2016). 
Vidare presenterar lärare ofta modeller som bevisade faktum istället för de teorier som de 
representerar. Bergqvist m.fl. (2016) anser även att det är vanligt med antropomorfa 
förklaringar, till exempel att olika laddningar tycker om varandra och dras ihop. Allt detta i 
kombination leder till hinder i undervisningen och inlärningen. Det resulterar enligt Bergqvist 
m.fl. (2016) i att eleverna bildar alternativa förklaringar eller föreställningar om kemiska 
bindningar och att deras förståelse försämras. 

En större medvetenhet hos lärarna ökar elevernas inlärning och förståelse (Bergqvist m.fl., 
2016). På motsvarande sätt blir inlärningen ineffektiv om läraren ignorera elevers 
föreställningar om en modell (Robinson, 2000). Elever har ofta en naiv syn på modeller och 
uppfattar dessa som sanna bilder av verkligheten enligt Robinson (2000). Läraren bör ta reda på 
hur eleverna visualiserar sig modellen och tänka på att elevernas föreställning om den 
utvecklas, anser Robinson (2000). Generellt sett är lärare omedvetna om hur olika 
representationer kan bidra till svårigheter i förståelsen av kemiska bindningar (Bergqvist m.fl., 
2016). För att kunna göra val som förbättrar undervisningen behöver lärare reflektera över vilka 
svårigheter eleverna har, hävdar Bergqvist m.fl. (2016). De anser vidare att lärare behöver 
påminna sig om mer avancerade modeller från sina egna universitetsstudier för att kunna vara 
kritiska till de modeller som skolböcker tar upp, och för att kunna diskutera modellernas 
begränsningar. Lärare måste ställa sig frågan varför de väljer att använda en speciell 
representation eller aktivitet och kunna ge ett skäl till sina val avslutar Bergqvist m.fl. (2016). 
Herron (1996) hävdar att den valda modellen inte bör vara mer komplicerad än nödvändigt. 

För att användningen av modeller i undervisningen ska vara givande och ge effekt bör läraren 
även tänka på hur modeller används i undervisningen (Robinson, 2000). Eleverna bör tillåtas 
jämföra sin bild av modellen och den korrekta bilden för att få en bättre förståelse och inse 
nyttan med modellen anser Robinson (2000). Han skriver att eleverna behöver använda 
modeller praktiskt. Det kan ske genom att eleverna löser problem med hjälp av modellen, eller 
genom att de får bygga, manipulera och undersöka modellen. Robinson (2000) poängterar även 
att läraren inte kan förvänta sig att eleverna har rätt förståelse för en modell efter begränsad 
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användning av den. Innan modellen används i ett nytt sammanhang bör läraren åter kontrollera 
elevernas förståelse. Nyttan med att använda modellen som tankeverktyg och hur den används 
behöver diskuteras varje gång den används i ett nytt sammanhang enligt Robinson (2000). 
Genom att arbete med flera modeller kan eleverna på sikt utveckla förmågan att använda fler 
modeller simultant inom samma system. 

Bohrs atommodell används fortfarande i skolan för 
att förklara atomens uppbyggnad och egenskaper 
(Smiar & Mendez, 2016). Skolböcker innehåller 
bilder av olika grundämnen och rörliga 
datoranimeringar av atomer finns i filmer. Alla 
dessa varianter är endast i två dimensioner skriver 
Smiar och Mendez (2016). Därför utnyttjade de en 
3D-skrivare för utskrift av tredimensionella 
modeller av Bohrs atommodell i en studie. Dessa 
användes av eleverna i undervisningen om atomen 
och dess egenskaper parallellt med genomgångar 
och skolböcker. Modellerna har en röd kärna och 
runt den två vita elektronskal som kan rotera fritt 
runt kärnan, se Figur 5. På elektronskalen kan blå 
elektroner placeras, även dessa kan rotera fritt. 
Smiar och Mendez (2016) förklarar att med hjälp 
av modellerna kan elever se atomen i rörelse och 
bygga atomer av alla grundämnen från väte till 
neon. Som övning kan eleverna bland annat bygga 
atomer och identifiera varandras byggen. 
Elektronskalen rymmer flera elektroner vilket 
tillåter eleverna att göra fel. Läraren kan då 
uppmärksamma detta redan innan examinationen.  

Även modeller med molekyler skapades i Smiar och Mendez (2016) studie för att visa 
elektornegativitet och polaritet, se Figur 6. Med dessa kan elever jämföra den röda 
syremolekylen med den lika stora blå kvävemolekylen, och därefter med kvävemonoxiden med 
en stor röd ända och en mindre blå ända. Den stora röda syreatomen har dragit åt sig fler 
elektroner än den blå kväveatomen. Modellerna kan på så sätt visa högre elektronegativitet hos 
syre och att molekylen är polär. 

 

Figur 6: Molekylmodeller av A kvävemolekyl, B kväve-monoxidmolekyl och 
syremolekyl i Smiar och Mendez (2016) studie. 
Reprinted with permission from Smiar & Mendez, 2016. Creating and using interactive, 3D-printed 
models to improve student comprehension of the Bohr model of the atom, bond polarity, and 
hybridization. Journal of Chemical Education, 93(9), 1591-1594. 
DOI: 10.1021/acs.jchemed.6b00297. Copyright 2016, American Chemical Society. 

Figur 5: Bohrs atommodell av grundämnet bor i 
Smiar och Mendez (2016) studie. 
Reprinted with permission from Smiar & Mendez, 
2016. Creating and using interactive, 3D-printed 
models to improve student comprehension of the Bohr 
model of the atom, bond polarity, and hybridization. 
Journal of Chemical Education, 93(9), 1591-1594. 
DOI: 10.1021/acs.jchemed.6b00297. Copyright 2016, 
American Chemical Society. 
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Smiar och Mendez (2016) visar med sin studie att eleverna uppskattar modellerna och att 
elevernas inlärning och förståelse för atomens uppbyggnad och egenskaper ökar när de arbetar 
med de tredimensionella modellerna. Modellerna är ett bra komplement till boken och annat 
undervisningsmaterial. Smiar och Mendez (2016) anser att den här typen av modeller kan spela 
en viktig roll i kemiundervisningen framöver. Även animerade datorsimuleringar är en ny form 
av modeller som enligt Zephrinus m.fl. (2015) ökar elevernas förståelse för atomens 
uppbyggnad och egenskaper. 

Synsätt på lärande 
När människor tänker och lär sig nya saker använder de enligt Herron (1996) minsta möjliga 
kognitiva ansträngning – Least Cognitive effort. Det innebär att om den nya kunskapen är mer 
ansträngande att lära in än att använda den gamla, sker ingen inlärning. Han skriver att nyckeln 
till inlärning är motivation, den nya kunskapen ska på sikt kunna minska ansträngningen 
jämfört med den gamla kunskapen. Hur inlärningen i sig sker finns det delade uppfattningar om 
(Andersson, 1989). Inom naturvetenskapen används empiriska metoder för att undersöka olika 
fenomen. Ett empiriskt synsätt på lärande skulle på motsvande sätt innebära att vi lär oss 
genom att med öppna sinnen tar emot alla intryck i vår omvärld enligt Andersson (1989). Han 
förklarar vidare att inom empirismen finns kunskapen i omvärlden. Den förmedlas av sinnena 
för att skapa generaliseringar av iakttagelserna i det egna medvetandet. Begrepp bildas när 
medvetandet ser likheter mellan flera minnesbilder och skapar en generell innebörd av dessa. 
Genom att samla mer fakta och göra fler observationer ökar kunskapen hos individen 
(Andersson, 1989). 

Sjøberg och Schreiner (2010) hävdar att undervisningen i naturvetenskap bygger på det 
naturvetenskapliga arbetssättet med logik och struktur som används i väletablerad akademisk 
naturvetenskap, det empiriska arbetssättet. Andersson (1989) skriver att det laborativa arbetet i 
undervisningen kan utformas genom att tillämpa empirismens syn på kunskap. Det finns 
kunskaper i konkret laborationsmateriel och genom att pröva och undersöka det överförs 
kunskapen till eleven. Andersson (1989) förklara att stor frihet och gott om tid för att undersöka 
är möjligt i de årskurser där lärare och elever inte tyngs av stoffets omfattning. Med äldre 
elever kan läraren strukturera upp laborationen så att eleven direkt gör de väsentliga 
undersökningarna och därmed snabbare kan ta till sig kunskapen. En elev som är öppen tar till 
sig kunskapen i laborationen och kan i sitt medvetande iaktta allt i lärobokens text, figurer på 
tavlan och lärarens ord för att se sambanden, avslutar Andersson (1989). Zephrinus m.fl. (2015) 
skriver att undervisningen ofta sker på detta sätt. Andersson (1989), Sjøberg och Schreiner 
(2010) och Zephrinus m.fl. (2015) är alla överens om att det sättet att arbeta inte engagerar 
majoriteten av eleverna. 

Motsatsen till empirismen är ett konstruktivistiskt synsätt på lärande (Andersson, 1989). Det 
innebär att kunskapen formas eller växer fram i individen. Andersson (1989) förklarar att vi tar 
in intryck från omgivningen och jämför dessa med våra förväntningar och befintliga 
föreställningar. När intrycken och förväntningarna inte stämmer överens görs en reglering för 
att återställa jämvikten. Enligt Andersson (1989) hjälper intelligensen individen att genom 
tanke och handling anpassa sig. Jämvikten kan även rubbas inne i individen, till exempel kan vi 
i logiska resonemang upptäcka motsägelser, eller mellan det vi vet och det som sägs, 
exemplifierar Andersson (1989). Vetgirighet och nyfikenhet får oss att undersöka saker och 
upptäcka sådant som inte stämmer med tidigare kunskap. Genom att tänka och skapa försöker 
vi återställa balansen, vi lär oss något nytt. Andersson (1989) fortsätter med att intelligensen 
konstruerar tankestrukturer eller kognitiva organisationer, när de är i funktion kan vi tänka, 
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förstå, lösa problem, minnas och så vidare. Sannolikheten för att det nya ska bli bestående ökar 
med ökande aktivitet, det vill säga att hjärnan konstruerar många kopplingar mellan olika 
strukturer och vi upptäcker flera konsekvenser av det nya (Andersson, 1989). 

Undervisning som bygger på ett konstruktivistiskt synsätt på lärande förutsätter att elevens 
kunskaper utmanas så att jämvikten rubbas enligt Andersson (1989) och Herron (1996). De 
anser att kravet är att de strukturer och kunskaper, eller föreställningar, som redan finns inte 
avviker för mycket från det nya. Båda anser att läraren behöver veta var eleven befinner sig. 
Andersson (1989) anser vidare att en för stor skillnad inte sporrar eleven att lära sig något nytt 
och att det välbekanta är inte intressant. Han fortsätter med att undervisningen ska bygga på 
elevens egna iakttagelser och teorier. Elevens tankestrukturer påverkar både vad eleven ser och 
gör, och vad och hur eleven förstår stoffet, anser Andersson (1989) och Vikström (2015). 
Experimentella och tankemässiga undersökningar där elevhypoteser diskuteras kan öka elevens 
medvetenhet om sitt eget sätt att tänka, får eleven att upptäcka motsägelser eller invändningar 
(Andersson, 1989; Vikström, 2015). Lärarens uppgift är att stimulera eleverna att själv 
konstruera sin förståelse, att introducera nya begrepp och tankesätt enligt Andersson (1989), 
Herron (1996) och Hodson (2014). 
Jakobson (2014) skriver att även andra faktorer påverkar lärandet vid ett konstruktivistiskt 
arbetssätt. Hon anser att elever använder metaforer i sin kommunikation och att metaforerna 
har estetiska funktioner. Vid undersökningar och i arbetet i klassrummet jämför eleven det som 
studeras med bekanta företeelser. Jakobson (2014) förklarar att ett händelseförlopp vid en 
laboration kan vara vackert, coolt och häftigt eller blä och kladdigt. Saltkristaller kan i 
förstoring vara pärlor och diamanter. Metaforerna är enligt Jakobson (2014) beskrivningar av 
fenomen och objekt och har samtidigt estetiska undertoner. Eleven lär sig estetiskt genom att 
metaforerna hjälper eleven att beskriva och förstå den naturvetenskapliga aktiviteten. Jakobson 
(2014) anser att valet av metafor uttrycker även vad som är relevant att inkludera i det eleven 
arbetar med och vad som exkluderas. Spontana metaforer blir på så sätt även normativa och 
något som lärare har nytta av. Jakobson (2014) förklarar att positiva metaforer ger ett ökat 
intresse och visar att eleven uppskattar aktiviteten, medan negativa leder till inaktivitet och 
ointresse. En lyhörd lärare kan bekräfta positiva metaforer och på så sätt förstärka 
inkluderingen och bearbeta negativa metaforer med eleven eller klassen för att vända en 
negativ attityd till ämnet (Jakobson, 2014). 

Att lära om atomen 
Den kognitiva insatsen är ännu större vid inlärning av sådant vi inte träffar på naturligt i 
vardagen och som inte kan observeras. Atomen är ett sådant påhittat koncept som inte går att 
uppleva direkt (Herron, 1996; Zephrinus m.fl., 2015). Herron (1996) skriver att genom att 
stegvis introducera eleven från partikeltänkande till atomteorin och relatera den nya kunskapen 
till elevens egen värld och vardag, kan eleven se nyttan med atomen. Det är först när eleven ska 
förklara kemiska händelseförlopp som hen upplever behovet av atomen och kan se värdet av 
den. 

Kunskapen om atomen har vuxit fram under lång tid, det är inget som en elev kan komma på 
själv (Herron, 1996). Under gynnsamma förhållanden kan elever upptäcka många saker om 
vatten enligt Herron (1996); att vatten försvinner ur ett öppet kärl, eller att vatten i ett slutet kärl 
kan förvandlas till gas och att en gnista i gasen ger upphov till en smäll och en ny droppe 
vatten. Däremot kan inte eleven upptäcka eller se att vatten består av en syreatom och två 
väteatomer. Herron (1996) skriver att sådana modeller är verktyg som vuxit fram steg för steg i 
flera generationer, verktyg som hjälper oss att skapa en konsekvent struktur av kunskap. Herron 
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(1996) anser att enda sättet att komma fram till dessa modeller är genom att förmedla 
kunskapen vidare, att låta eleven jämföra sin gamla kunskap med den nya. 
Enligt Herron (1996) är introduktionen av atomen som begrepp enklare för elever som tidigare 
har lärt sig att all materia är uppbyggd av partiklar. Partiklarna blir de minsta byggstenarna i 
materia och får här ett namn och egenskaper som stämmer med elevens tidigare kunskap. 
Hadenfeldt, Neumann, Bernholt, Liu och Parchmann (2016) anser att förståelsen för materians 
uppbyggnad utvecklas i fem steg, från en makroskopisk till en mer sub-mikroskopisk nivå. De 
förklarar de fem stegen enligt följande. På den lägsta nivån uppfattas materia som kontinuerligt 
och statiskt, det finns inga mellanrum mellan partiklarna. I nästa nivå finns partiklar och ämnet 
i fråga finns mellan partiklarna, till exempel finns vattnet mellan vattenmolekylerna. Nivå tre 
kännetecknas av att materia är uppbyggt av de minsta odelbara byggstenarna, varje byggsten 
har de egenskaper som ämnet har på makronivå. På den fjärde nivån kan eleven använda en 
differentierad atommodell, i den består atomen av flera partiklar. Det är först på denna nivå 
eleven kan skilja på atomer och molekyler, och förstå skillnaden mellan olika typer av kemiska 
bindningar. När eleven kan förklara hur partiklar interagerar med varandra i komplexa system 
har eleven nått den högsta nivån. Parallellt med förståelsen av materians uppbyggnad växer 
även förståelsen för materians oförstörbarhet enligt Hadenfeldt m.fl. (2016). 

Herron (1996) säger att atommodellen sakta ska få fler detaljer så att eleven i sina egena 
jämförelser med tidigare föreställningar kan se likheter. När atomen introduceras ska eleven 
aktivt ge respons på introduktionen. Målsättningen är enligt Herron (1996) att eleven jämför sin 
egen föreställning om materians minsta beståndsdelar och upptäcker att det sker, eller inte sker, 
en matchning med det nya. Genom frågor i en diskussion kan eleven modifiera och lägga till 
information i sin gamla föreställning. Herron (1996) anser att en egen konceptanalys av atomen 
är en värdefull utgångspunkt för läraren, dels för att den uppmuntrar läraren att sortera sin egen 
förståelse för atomteorin, dels för att det omedvetna kring teorin kommer till ytan och kan 
bearbetas. Det omedvetna ger läraren ledtrådar till vad eleven kan missförstå och hur dessa 
missförstånd kan undvikas (Herron, 1996).  
I Herrons (1996) konceptanalys av atomen presenteras en definition av atomen som stegvis kan 
utvecklas till en atommodell med orbitaler. Hans definition är 

An atom is the smallest unit of an element that can exist either alone or in combination 
with other atoms and still have the microscopic properties of the element. (Herron, 
1996, s. 267) 

Definitionen innehåller ingenting om atomens byggnad eller beståndsdelar, eller några 
exempel. Det minskar enligt Herron (1996) risken för missförstånd och gör att eleven senare 
inte behöver lära om någon del, när det är dags för ytterligare kunskaper om atomen. I de 
mikroskopiska egenskaperna hos materia inkluderar Herron (1996) atomens massa (isotoper 
undantas), dess bindningsenergi och absorption av elektromagnetisk strålning. Han säger att 
definitionen, trots sina brister, är värdefull eftersom den blir ett verktyg som hjälper läraren att 
hitta kritiska moment i undervisningen om atomen.  
Med atomens definition som bas kan atomteorin byggas vidare stegvis med flera delar (Herron, 
1996). Isotoper, det vill säga atomer av samma grundämne med olika många neutroner, blir en 
mindre justering av elevens föreställning enligt Herron (1996). Att atomen är sfärisk och har 
förmåga att binda till andra atomer så att molekyler bildas, är på samma sätt ett litet tillägg till 
det gamla konceptet. Herron (1996) förklara att det kan följas av att elektronernas placering i 
sfären påverkar bindningarna. Därifrån är steget till elektronmoln och orbitaler inte allt för 
stort. Herron (1996) anser att större svårigheter i inlärningen uppstår om eleven har lärt sig att 
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elektroner är partiklar som finns i bestämda banor runt kärnan. I detta fall får eleven lära om 
helt när elektronens placering betraktas som en sannolikhet eller själva elektronen är en våg. 
Herron (1996) skriver att konflikten mellan den gamla modellen och den nya blir för stor. 
Eleven är då inte beredd att förkasta den gamla modellen utan övertygande bevis på att den nya 
är bättre.  

Även Vikström (2015) resonerar kring kritiska aspekter i undervisningen. Att vi är omgivna av 
materia som består av partiklar (atomer, joner och molekyler) i ständig rörelse, och att det finns 
ett tomrum mellan partiklarna är kritiska aspekter när det gäller undervisningen om atomer 
enligt henne. Variationsteorin innebär att det är viktigt att påvisa skillnader mellan begrepp för 
att eleverna ska få en generell förståelse för nya begrepp, ”nya innebörder uppstår genom 
erfarenhet av skillnader mot bakgrund av likheter” (Vikström, 2015, s. 25). Lärare ger ofta 
många exempel på samma sak i syfte att skapa en generell förståelse. Vikström (2015) anser att 
lyfta kontraster och jämföra begrepp gynnar elevers lärande. Till exempel kan elever arbeta 
med var atomer finns och var de inte finns; vad finns mellan atomer och hur det kommer sig att 
lika volymer vatten och salt inte ger dubbla volymen saltvatten när de blandas; och med 
begreppen atom-jon-molekyl samtidigt istället för var för sig. Vikström (2015) och Zephrinus 
m.fl. (2015) betonar båda att det även är viktigt att visa eleverna sambandet mellan den 
makroskopiska och sub-mikroskopiska nivån. Det kan ske genom att eleverna får dela upp 
fasta, flytande och gasformiga saker (t.ex. stekpanna, blomma, vatten och luft) i olika 
organisationsnivåer ner till atomnivå (Vikström, 2015). Vidare behöver elever enligt Vikström 
(2015) se skillnaderna mellan fenomen uttryckta med vårt vardagliga språk och 
naturvetenskapliga begrepp och termer. Den urskiljningen visar på en kvalitetsskillnad i 
kunskap enligt henne.  

Teoretiska utgångspunkter 
Denna undersökning handlar om inlärning av något som upplevs som svårt. Därför har den 
teoretiska utgångspunkten för undersökningen fokus på lärandet. Människan är en 
sociokulturell varelse som reagerar på sin omgivning (Evenshaug & Hallen, 1992). 
Kommunikation och erfarenheter spelar en viktig roll för våra mentala processer. Lärandet sker 
främst i individen, ensam eller tillsammans med andra (Jensen, 2011). Ingen kan tvinga en elev 
att lära sig ny kunskap, däremot kan läraren och andra i elevens omgivning erbjuda saker att 
lära. Bearbetningen av kunskapen måste eleven göra själv för att inlärning ska ske. Elevens 
nyfikenhet och intresse för det nya påverkar inlärningen (Jensen, 2011). 
Lärande sker i alla miljöer och sammanhang en individ vistas i, var av skolan är en. Englund 
(2011) skriver att kommunikationen mellan läraren och eleven, och mellan elever är 
startpunkten för lärande hos individen. Samtalen om lärandeobjekt blir interaktionella processer 
där elevens medvetenhet växer när eleven gör nödvändiga erfarenheter av det som ska läras. 
Erfarenheterna inom naturvetenskapen innebär även laborativa och undersökande moment. 
Hodson (2014) betonar hands-on exprience; erfarenheter bestående av en kombination av att 
lära genom att göra naturvetenskap, och efterföljande resonemang. Han anser att målsättningen 
med lärandetillfället ska styra aktiviteten. Vidare ska lärandeobjekten väljas utifrån elevernas 
tidigare kunskapsnivå inom området (Englund, 2011). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
Studiens syfte är att belysa och diskutera svårigheter som elever har med atomen och dess 
egenskaper. Bergqvist m.fl. (2016) betonar lärarens reflektion och medvetenhet över elevens 
svårigheter för att kunna förbättra undervisningen. Johansson och Svedner (2010) beskriver 
prov som metod för att få kvantitativ data om elevers kunskaper. Ett prov skulle därmed kunna 
påvisa svårigheter som elever har med atomen och dess egenskaper. Den skulle kunna 
kompletteras med en enkät med frågor om elevens upplevelser kring svårigheterna och förslag 
på förbättringar i undervisningen. En kombination av slutna och öppna frågor i en enkät kan ge 
både kvantitativ och kvalitativ data enligt Johansson och Svedner (2010). Ett alternativ till 
enkäten är elevintervjuer. Johansson och Svedner (2010) anser att det kan ge mer ingående 
information om elevens åsikter. 
Robinson (2000) anser att läraren behöver ta reda på hur eleven visualiserar sig atomen för att 
kunna upptäcka elevens svårigheter med atomen. Eftersom atommodeller oftast visualiseras 
med en bild var det lämpligt att välja en metod där bilder används för att hitta svårigheter med 
atomkonceptet. Av två skäl valdes elevintervjuer för att få information om elevernas 
upplevelser kring svårigheterna och hur undervisningen skulle kunna förbättras. Dels det som 
redan nämnts, att intervjuer kan ge mer djupgående information än enkäter, dels ansåg jag att 
det vore alltför svårt att konstruera lämpliga enkätfrågor för att få relevant data till studien. 
Johansson och Svedner (2010) varnar speciellt för svårigheterna med formuleringen av 
enkätfrågor. 

Att rita något på uppdrag är en aktiv process för den som ritar (Sandberg, 2014). I processen 
har eleven kontroll över hur mycket, eller lite, hen vill rita. Sandberg (2014) anser att under 
ritprocessen får den som ritar även tid för reflektion över sin idé, bilden kan ändras för att bättre 
visa det eleven vill uttrycka; detta är svårare i en intervjusituation. Det ger även 
kommunikationsmakt åt personer som har svårigheter att uttrycka sig med ord (Sandberg, 
2014). 

Ritprocessen påverkas av flera faktorer. Eleven kan känna grupptryck från resten av klassen 
och läraren, och vågar inte avstå från att rita. Det kan enligt Sandberg (2014) resultera i 
minimalistiska teckningar. Aronsson (1997) hävdar att storleken även kan visa på hur något 
värderas av eleven eller i samhället. Viktiga och betydelsefulla saker är större och mer 
framträdande. Sandberg (2014) skriver att eleven kan välja att rita sådant som hen kan rita för 
att behaga läraren, istället för något som är svårt för eleven att rita. Symmetrier upplevs enligt 
Änggård (2014) ofta tilltalande. Det finns även elever som inte tycker om eller är ovana vid att 
rita. Änggård (2014) förklarar att sådan osäkerhet ofta leder till vaga bilder. Bristen på 
förebilder och grafiska konventioner kan leda till samma sak (Änggård, 2014). Elever som 
sitter tillsammans kopierar ofta varandras bilder; bilderna är sociala konventioner (Sandberg, 
2014; Aronsson, 1997). Aronsson (1997) skriver att även andra bilder, till exempel i 
massmedia, imiteras. Genom imitation prövar sig eleven fram och skapar sedan en kreativ 
kopia som i detalj inte stämmer med förebilden. Enligt Aronsson (1997) visar detta att eleverna 
inte enbart är passiva mottagare av bilder utan använder bilder aktivt. Sandberg (2014) skriver 
att ritandet kan påminna om följa-John-leken där den ena ritar av någon del som den andra gjort 
och bygger vidare på den, medan den andra gör samma sak. 

Samtal med eleven efter att bilden är ritad är en bra kombination inför tolkningen av materialet 
anser Sandberg (2014). Eleven kan då förtydliga vad bilden föreställer. Den typen av samtal, 
där bilder används som underlag, kallar Patton (2002) creative interviewing. Kreativa 
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intervjumetoder är anpassade till situationen. De är enligt Patton (2002) tillförlitliga för den 
ursprungliga användaren och kan effektiv få fram ny förståelse om det som undersöks. Han 
hävdar att när bilden studeras under samtalet blir utvärderingen av den mer öppen och synlig 
för informanten, vilket gör eleven mindre misstänksam och motsträvig. Det minskar risken att 
eleven påverkas av undersökningssituationen. Den interaktiva utformningen av intervjun kan 
därför öka undersökningens validitet enligt Patton (2002). Sandberg (2014) resonerar kring 
opartiskhet i analysen. Genom att inte träffa den som ritat bilden kan undersökaren förbli 
opåverkad av informanten. Det gör å andra sidan materialet mer begränsat. Sandberg (2014) 
anser att elevernas röster ger studien ytterligare en dimension. 

Intervjuer med öppna frågor ger informanten möjlighet att själv beskriva sin uppfattning och 
sina tankar, att förstå världen sedd med informantens ögon (Patton, 2002). Kvalitativ data kan 
erhållas när informanten själv kan organisera sin värld utifrån egna kategorier (Patton, 2002; 
Johansson & Svedner, 2010). Patton (2002) hävdar att i en intervju med en grupp kan insikter 
och lösningar som inte hade kommit fram med en enskild informant komma fram i ett 
resonemang mellan gruppens deltagare. En intervjuguide skapad i förväg säkerställer att samma 
områden och frågor tas upp vid intervjuer med flera informanter (Patton, 2002; Johansson & 
Svedner, 2010). Det underlättar vid analysarbetet och ramar in vad den begränsade 
intervjutiden ska fokusera på. Alla intervjuer får på detta sätt en gemensam bas. Uppskrivna 
områden i guiden ger intervjuaren möjlighet att utforska och ställa frågor inom området. Patton 
(2002) skriver att intervjun på så sätt kan bli mer informell och samtalslik, och få ett mer 
individuellt perspektiv. Han jämfört detta med en guide med färdiga frågor som ska tas upp i en 
strikt ordning. Att genomföra intervjuer helt utan en intervjuguide ger stor flexibilitet och 
spontanitet. Å andra sidan ökar risken för ledande frågor som påverkar informantens svar och 
att samma data inte fås från alla informanter (Patton, 2002). 
Dokumentation av intervjuer är viktigt för att få tillförlitlig data (Patton, 2002). Inspelning av 
intervjuer är idag ett vanligt dokumentationssätt. Att föra anteckningar även under dessa 
intervjuer fyller flera funktioner. Anteckningarna kan innehålla både intervjuarens spontana 
tankar, upptäckter och insikter under intervjun och sådant som inte hörs men kan ses i 
situationen. Det är bra att kunna bocka av de områden och frågor som tagits upp och för att 
kunna skapa nya frågor till sådana områden, för att fördjupa eller förtydliga. På så sätt kan 
intervjuaren se om intervjun går i önskad riktning. Vidare underlättar anteckningarna vid 
analysen och vid transkriptionen; även data säkras om inspelningen misslyckats eller går 
förlorad. Patton (2002) skriver om ytterligare en aspekt som rör informantens upplevelse, när 
inga anteckningar görs kan det uppfattas som att inget viktigt sagts. Därmed behövs ingen 
ytterligare information. Slutligen är det även viktigt att notera information om själva 
intervjusituationen, exempelvis plats, tid, gester och egna reflektioner efteråt. Detta bör göras i 
anslutning till intervjun samtidigt som inspelningen kontrolleras (Patton, 2002). 
Bearbetningen av data kan börja med att varje deltagares respons summeras för att kunna 
organisera informationen (Patton, 2002). Transkripten och anteckningarna ger en överblick 
över all data som samlats in. Därefter jämförs data från de olika informanterna för att hitta 
mönster, teman och olika kategorier som leder till en induktiv analys av det insamlade 
materialet.  

Urvalsgrupp 
Inför studien gjordes en inventering av skolans undervisningsgrupper i Naturkunskap 2 och vad 
respektive grupp hunnit arbeta med. I inventeringen framgick att endast en undervisningsgrupp 
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ännu inte hade arbetat med den inledande delen av kemin i kursen. Därför valdes denna grupp 
till studien. Rektorn informerades om undersökningen muntligt och via samma missivbrev (se 
Bilaga 1) som eleverna senare skulle få. Rektorn ansåg att undersökningen kunde genomföras i 
den valda urvalsgruppen. 
Urvalsgruppen bestod av en undervisningsgrupp med 17 elever som läste kursen Naturkunskap 
2. Gruppen bestod av elever från fem olika klasser i årskurs tre från Ekonomiprogrammet, både 
juridik och ekonomiinriktningen, och från tre av Estetiska programmets inriktningar, bild och 
form, teater och musik. Könsfördelningen var ojämn, endast en kille och resten tjejer. Alla 
elever var myndiga, det vill säga minst 18 år. Vidare kände samtliga elever mig från tidigare 
skolsammanhang. 
Innan undersökningen genomfördes arbetade urvalsgruppen med ett arbetsområde om det 
naturvetenskapliga arbetssättet. I det ingick bland annat hur en naturvetenskaplig teori växer 
fram och olika verktyg som används för att underlätta vår förståelse för omvärlden. Detta 
medförde att eleverna lektionen innan den första undersökningen utfördes, hade arbetat med 
vad en modell är och vilket syfte en modell har. Gruppen hade till exempel pratat om kartor 
som inte är sanna bilder eller exakta kopior av verkligheten, utan förenklingar som kan ge oss 
en överblick över en stad, eller hjälpa oss att hitta från en plats till en annan. Mellan den första 
undersökningen och den andra intervjuomgången arbetade urvalsgruppen med och 
examinerades på den inledande kemidelen inom kursen Naturkunskap 2. 

Genomförande 
Undersökningen genomfördes i två steg. Syftet med det första steget var att få reda på vilken 
typ av svårigheter eleverna har med atomen och dess egenskaper, genom att undersöka hur 
elevernas atommodeller ser ut innan de börjar med den inledande kemin i kursen. Den andra 
delen genomfördes för att få information om hur eleverna skulle vilja arbeta med atomen för att 
lättare förstå atomens uppbyggnad och egenskaper, samt för att ytterligare svårigheter med 
atomkonceptet skulle kunna hittas i anslutning till att eleverna nyligen arbetat med atomen. 
Dessa två delar av undersökningen beskrivs nedan. 

Genomförande av första delen - atommodellerna 
Inför den första delen gjordes en förstudie med två elever som gick i årskurs ett på 
Ekonomiprogrammet. Eleverna fick varsitt vitt A4-papper och färgpennor och ombads rita en 
bild som föreställer en atommodell. När eleverna ritat klart fick de turas om att berätta vad de 
hade ritat och vad de ansåg var svårt med atomen och dess byggnad. Hela förstudien spelades 
in med ljud och transkriberades delvis för att hitta kritiska punkter i metoden. Eleverna ritade 
atomer som i stora drag påminde om Bohrs atommodell, en kärna omgiven av elektroner i 
elektronskal. Den ena hade ritat en atom med fler elektroner än den andra. I samtalet efter 
uppkom en diskussion om vems atom som är rätt. Elevernas tolkning av uppdraget var att det 
endast finns en korrekt atom, att olika personer inte kan rita olika atomer. I bilderna hade de 
inte namngivit några delar, eller skrivit några förklaringar. Det var först i samtalet som de 
berättade om namn och laddningar. Därför ändrades instruktionen något inför den egentliga 
undersökningen. Vidare gjordes en intervjuguide och ett formulär (se Bilaga 2) som en ram för 
att skapa en mer samtalslik intervjusituation med öppna frågor enligt Pattons (2002) 
beskrivning. Guiden innehåller en punkt om elevernas atommodeller, och en om svårigheter 
med atomen och dess egenskaper. I formuläret kan intervjuaren pricka av atomens delar utifrån 
kategorierna Bohr eller annat. Bohr står för att elevens bild och förklaring stämmer med Bohrs 
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atommodell, medan annat kan innebära överensstämmelse med någon annan atommodell eller 
en förklaring som inte stämmer med någon känd teori. 
Undersökningen genomfördes två lektioner innan urvalsgruppen skulle börja med det inledande 
kemiavsnittet. Av urvalsgruppens 17 elever var 15 närvarande. De satt i rader med tre till fyra 
elever bredvid varandra, alla vända mot tavlan i klassrummet. Alla elever informerades 
muntligt om undersökningen och dess syfte och de fick även ett missivbrev (se Bilaga 1), samt 
möjlighet att ställa frågor innan själva undersökningen. Eleverna informerades om att 
deltagandet är frivilligt, och att de är anonyma under bearbetningen av materialet och i den 
slutgiltiga rapporten. Alla namn anonymiseras. Vidare informerades eleverna om att materialet 
enbart kommer att användas i denna studie och att det förstörs när studien är klar. Den 
undervisande läraren i kursen kommer inte att få ta del av data till betygsättning eller 
bedömning. Elever som inte ville delta, eller ville avbryta mitt i, erbjöds annan aktivitet i ett 
angränsade klassrum. Alla 15 elever som var närvarande ville delta. 

Inför genomförandet fick eleverna färgpennor och ett vitt A4-papper att rita och skriva på. 
Instruktionen gavs skriftligt på en projektorduk och muntligt till alla elever samtidigt: 

Rita en bild som föreställer din atommodell. Skriv gärna namn och förklaringar på 
olika delar som du ritar. Avsluta med att skriva ditt namn på andra sida papperet. 
(Skriftlig instruktion visad på projektorduk) 

Eleverna fick obegränsat med tid för att rita sina atommodeller. Två elever var inte nöjda med 
sin första bild och bad om ett nytt papper, vilket de fick. Båda dessa elever tyckte att deras 
ursprungliga bilder fick användas i studien tillsammans med deras slutgiltiga modeller. Några 
elever var klara på några minuter medan andra funderade, ritade och skrev i cirka tio minuter. 
När alla elever var klara fortsatte gruppen arbeta med uppgifter inom pågående avsnitt i kursen 
medan två elever åt gången gick ifrån klassen för att berätta om sina atommodeller. Paren 
bildades genom att två elever som satt bredvid varandra gick iväg samtidigt. För dessa 
intervjuer användes elevernas bilder som utgångspunkt, en intervjuguide och ett formulär (se 
Bilaga 2) per elev där atomens delar prickades av. Formulären hade i förväg märkts med 
bokstäver från A-Q, lapparna märkt med P och Q togs bort och resten blandades för att göra 
eleverna anonyma i bearbetningen. Eleverna fick turas om att berätta om sina bilder. Vid en 
eventuell oklarhet fick eleverna följdfrågor eller uppmaningar att förklara ytterligare. För att 
undvika ledandefrågor ställdes inga frågor om delarnas namn eller laddningar. Eleverna ritade 
och beskrev det de kom på själv. I rutan för övriga anteckningar noterades svårigheter med 
atomkonceptet och eventuell annan information. Anteckningarna gjordes med blå penna i 
formulären. Intervjuerna spelades in för att kunna bearbetas vidare. Varje intervju tog cirka 5 
minuter. Dessa intervjuer transkriberades och elevernas formulär kompletterades med citat och 
förklaringar med grön penna. Alla bilder av elevernas atommodeller fotograferades inför 
bearbetningen av data. En kodlista med elevernas namn användes vid transkriptionen och 
fotograferingen för att göra eleverna anonyma. Samma lista användes även vid nästa del av 
undersökningen innan den förstördes. 

Genomförande av andra delen – önskemål i undervisningen 
Inför den andra omgången av intervjuer gjordes en ny kort intervjuguide (Bilaga 3). Även 
denna gång var målsättningen att skapa en samtalslik intervjusituation. Guiden började med en 
kort repetition av missivbrevets innehåll. Därefter kom en punkt om vad eleven hade upplevt 
som svårt eller besvärligt med just atomen och dess egenskaper under den inledande kemidelen, 
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följt av hur eleven skulle vilja arbeta med atomen för att lättare förstå dess uppbyggnad och 
egenskaper. 
Intervjuerna genomfördes fem till sju veckor efter den första undersökningen med den andra 
intervjuguiden (Bilaga 3) som underlag och bilder på 3D-modeller, se figur 5 och 6 på sidan 8. 
Liksom under den första intervjuomgången spelades intervjuerna in och korta anteckningar 
fördes på papper. Efter varje intervju transkriberades samtalen och huvuddragen summerades. 
Den första intervjun genomfördes med en elev och den andra med två elever samtidigt för att 
eventuellt kunna få positiva effekter som Patton (2002) nämnder med gruppintervjuer. Vid den 
tredje intervjun med en elev framkom ingen ny information, det vill säga allt som nämnts fram 
till dess hade nämnts av någon antingen i den första undersökningen eller vid intervjuerna i 
andra undersökningsomgången. Därför beslutades att ytterligare en intervju genomförs med två 
elever samtidigt då den andra intervjun varit mer givande. Den fjärde intervjun gav inte heller 
någon ny information, där med genomfördes inga fler intervjuer. Totalt genomfördes fyra 
intervjuer som tog cirka 5-20 minuter med sex elever. För att jag inte skulle påverka vilka 
elever som intervjuas, styrdes urvalet av slumpen. Elever som råkade finnas i uppehållsrummet 
när jag passerade förbi tillfrågades. Samtliga tillfrågade elever ville delta i intervjuerna och 
hade även deltagit i den första delen av undersökningen.  

Bearbetningen av materialet 
För att få överblick över alla atommodeller som eleverna ritade gjordes en tabell liknande 
formuläret som användes vid första undersökningstillfället. Förutom de delar som redan fanns 
med lades fyra nya punkter till, elektronskal enligt Bohr, elektroner i banor, neutral atom och 
symbol för atom. Elektronskal enligt Bohr innebar att eleven fördelat elektroner i skal runt en 
kärna, få närmast kärnan och fler längre ut. Detta jämfört med när antalet elektroner var jämt 
fördelat mellan banorna runt kärnan. Innebörden av neutral atom var en atom med lika många 
protoner och elektroner, dominerande laddning skrevs upp inom parantes om atomen inte var 
neutral. Symbol för atom tolkades som en förenklad bild av en atom utan specifika delar. Alla 
modeller prickades av i tabellen utifrån de bilder eleverna ritat och den muntliga informationen 
som framkom. Färg- och bokstavskoder användes för att skilja på om delen fanns med på 
bilden och om eleven angav ett namn eller laddning på den skriftligt eller muntligt. Även en 
kod för användning av annat ord för begrepp fanns med i indelningen. Genom tabellen kunde 
en översiktlig bild över all data fås. Därefter sökte jag efter likheter och skillnader bland 
modellerna och delade tillslut in elevernas atommodeller i kategorier. 
I kartläggningen av vilka svårigheter elever upplevt i arbetet med atomens uppbyggnad och 
dess egenskaper användes data från båda intervjutillfällena. Alla svårigheter som elever 
nämnde summerades i en lista. Därefter sammanfördes liknade punkter för att hitta mer 
generella mönster i datamängden. Materialet som rörde elevernas förslag på hur undervisningen 
skulle kunna förbättras bearbetades på ett liknande sätt. 

Studiens tillförlitlighet 
Studien genomfördes enligt metoden som beskrivits ovan i syfte att belysa och diskutera 
svårigheter elever har med atomkonceptet, och hur undervisningen om konceptet skulle kunna 
förbättras i ämnet Naturkunskap. Informanternas data kontrollerades flera gånger under 
analysarbetet; jag återgick vid flera tillfällen till transkriptionerna för att säkerställa att rätt data 
används om rätt elev. Undersökningen genomfördes även i en bekant miljö av en bekant person 
som inte är en betygsättande lärare. Det minskar risken för att elevernas svar påverkats av 
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undersökningssituationen (Patton, 2002; Sandberg, 2014). Eleverna behövde inte uppleva att de 
var i beroendeställning på grund av att deras svar skulle kunna påverka omdömen eller betyg. 
Dessa faktorer påverkar studiens tillförlitlighet i positiv riktning. 

Trots noggrant genomförda undersökningar, och ovan nämnda positiva faktorer som kan ge en 
högre reliabilitet, finns möjligheter till förbättringar som skulle kunna underlätta analysarbetet 
och öka tillförlitligheten. I denna studie användes ett formulär per elev för att dokumentera 
elevernas egna atommodeller. Det resulterade i mycket bläddrande i papper vid analysarbetet 
och extra kontroller så att varje elevs information verkligen användes korrekt. I bearbetningen 
av data hade det varit mer ändamålsenligt att ha ett formulär per intervjugrupp där varje elev 
har varsin kolumn. Dialoger med citat som visar elevernas tankar och åsikter hade då hamnat 
på rätt plats enklare. Eftersom studien har fokuserat på att hitta olika typer av svårigheter, och 
inte kvantitativ data med exakt frekvens av varje svårighet, anser jag att detta inte har påverkat 
resultatet allt för mycket. 

Ytterligare två faktorer som påverkar studiens tillförlitlighet är elevernas placering när de ritade 
sina modeller och intervjuerna efteråt. Eleverna har, som både Aronsson (1997) och Sandberg 
(2014) skriver, använt varandras bilder i sitt ritande. Detta gör att samtliga modeller 
tillsammans visar gruppens samlade kunskaper om atomen snarare än de enskilda elevernas 
kunskaper. Detta hade varit mer problematiskt om kvantitativa data över svårigheter hade 
efterfrågats. För att komma ifrån dessa kreativa kopior, som Aronsson (1997) kallar detta, kan 
provskärmar användas vid ritandet. För att undvika ledande frågor, som hade påverkat 
resultatet, ställdes vid intervjuerna inga specifika frågor om laddningen hos partiklarna eller 
antalet av varje sort. Detta ledde till brist på data och resulterade i en osäkerhet kring elevernas 
syn på atomens laddning. Problemet uppstod inte vid förstudien då eleverna självmant angav 
laddningarna. Under intervjuerna antydde några elever efter en kamrats presentation av 
atommodellen att de kände igen det som sades. Det antyder att mer specifika fråga även hade 
kunnat väcka liv i glömd kunskap hos några elever. För att rätta till informationsbristen skulle 
intervjuguiden kunna kompletteras med färdiga frågor där eleverna uppmanas berätta om 
antalet av varje del och deras laddningar. Dessa förändringar hade ökat både validiteten och 
reliabiliteten för studien. 
I studien gjordes urvalet utifrån vad skolans undervisningsgrupper i Naturkunskap 2 hunnit 
arbeta med. Det begränsade antalet elever i studien både till antalet och vilka gymnasieprogram 
som fanns representerade. Informanterna var en relativt homogen grupp – alla gick mer 
samhällsinriktade studieförberedande gymnasieprogram, stor dominans av tjejer, alla läste sista 
året på gymnasiet. Vidare fanns ett bortfall på grund av sjukdom bestående av två elever. 
Urvalsgruppen påverkar därför studiens reliabilitet. Om undersökningen hade genomförts 
tidigare under läsåret hade antalet deltagande elever ökat och fler studieinriktningar hade varit 
representerade, då hade även reliabiliteten varit högre.  
Kombinationen av både bilder och intervjuer gav eleverna möjlighet att beskriva sina 
föreställningar om atomen och därmed visa svårigheter de har med atomkonceptet. Som 
tidigare nämnts hade även ett prov kunnat visa dessa svårigheter. Provet hade däremot inte gett 
eleven möjlighet att kommentera svaren och nyansera elevens resonemang. Det hade inte heller 
kunnat ge svar på frågan varför eleverna upplever atomen som svår, eller hur undervisningen 
skulle kunna förbättras. Även enkäten hade haft samma brist på nyanser. Enligt Patton (2002) 
kan interaktiva metoder, där en bild kombineras med samtal, ge en undersökning högre 
validitet i den aktuella situationen. I denna studie sänker den lilla homogena urvalsgruppen 
validiteten genom att studien inte kan anses mäta generella mönster i en större population. 
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Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2017) anger fyra grundläggande krav inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet har alla deltagande elever och rektorn 
på skolan fått både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och hur den skulle 
genomföras innan studien påbörjades. De elever som deltog i den andra delen av studien fick 
informationen ytterligare en gång muntligt innan den andra intervjun genomfördes. Eleverna 
informerades om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande. Alla elever har frivilligt deltagit i båda delarna av undersökningen efter ett muntligt 
samtycke. Vidare ansåg skolans rektor att studien kunde genomföras innan undersökningen 
började. Eleverna fick även information om att de är anonyma i både bearbetningen av data och 
i den slutgiltiga uppsatsen. Konfidentialitetskravet har tillämpats under hela 
bearbetningsprocessen av data och i denna uppsats. Både skolans och skolenhetens namn 
utelämnas i arbetet för att säkerställa elevernas anonymitet. När det gäller nyttjandekravet fick 
eleverna veta att all information som samlas in enbart används av mig i den här studien och 
kommer att förstöras när arbetet är klart. Inte ens den undervisande läraren har fått tillgång till 
data för att kunna använde den i undervisningen. Jag anser att jag har följt samtliga fyra krav 
som Vetenskapsrådet (2017) ställer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
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Resultat och analys 
Resultatet börjar med en redogörelse över elevernas atommodeller, följt av de svårigheter 
eleverna upplevt i arbetet med atomen och dess egenskaper. Det avslutas med elevernas 
önskemål kring hur arbetet med atomen skulle kunna förbättras. 

Elevernas atommodeller 
De femton atommodeller som eleverna ritade varierade mycket sett utifrån de kunskaper 
eleverna visade med sina bilder och muntliga tillägg, se Tabell 1 för mer detaljerad 
information. Med utgångspunkt i de detaljer som modellerna visar har eleverna delats in i tre 
olika kunskapskategorier: 

• Symbolmodeller – elev C och H i Tabell 1 
• Banmodeller – elev A, L, M, J, K, O, D, G och I i Tabell 1 
• Bohrs modeller – elev B, E, F och N i Tabell 1 

Tabell 1 
Översikt över elevernas atommodeller. De färg- och bokstavskoder som används betyder följande: 
B eleven ritade begreppet på bilden; S eleven skrev begreppet i sin bild; M eleven använde begreppet 
enbart muntligt; A eleven använde annat ord för begreppet muntligt eller skriftligt; – begreppet saknades 
helt; ? otydligt/svårt att avgöra 
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C B A – – – – – – – B**** ? – B M 

H B – – – – – – – B**** ? – B 

A B* B M B M B* M – B M B M – – B? – – 

L B B S – B S** – B S** – – B ? – – 

M B A B S** – B S** – B S** – – B – (?) – B M 

J B B S – B S – B S – – B – (+) – – 

K B S B S – B S – B S – – B ? – B? M 

O B B S –*** B S – B S –*** – B B? – – 

D B M B S B S B S B S B S B S – B – (+) – – 

G B B S B S B S B S B S B S – B ? – – 

I B B S M B S – B S M – B – (+) – – 

B B B S B S B S B S B S B S B A – B B – 

E B B S B S B S B S B S B S B A** – – (–) B** – 

F B – – B S – B S – B A** – – (–) B** B M 

N B B S B S B S B S B S B S B A – – (+) B** – 
*	  Kan	  ses	  i	  elevens	  första	  bild	  	  
**	  Fel	  plats/vet	  ej	  platsen/något	  fel	  
***	  Eleven	  sade	  laddningar	  muntligt,	  kunde	  inte	  ange	  vilken	  del	  som	  har	  vilken	  laddning	  
****	  Bilden	  visade	  banor	  men	  eleven	  visste	  inte	  vad	  som	  finns	  där	  
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Nedan presenteras dessa kategorier mer detaljerat med bilder på elevernas modeller och utdrag 
från intervjuerna. 

Symbolmodeller 
Två elever (elev C och H, se Figur 7 och 8) ritade enkla och små bilder av atomer och kunde 
inte namnge någon del eller beskriva atomerna på något sätt. Elev C uttryckte det så här ”Det är 
en punkt i mitten med nått och nått runt” medan H sade ”I mitten finns delar och sen dom runt 
[pekar på bågarna vid modellen märkt 1 i Figur 8, sedan tyst en stund]. N sa säkert rätt, jag kan 
inte det här”. På frågan om det är någon skillnad mellan de tre bilderna blev svaret ”Egentligen 
inte. Den [pekar på samma bild i Figur 8] är tydligast”.  

   
När elev F och K resonerade om antalet av olika delar i atomen kom elev C med ett inlägg:  

Elev C ”Atomer brukar ha tre bågar i bilder.” [säkerhet i rösten] 
Intervjuare ”Vad tänker du på för bilder?” 
Elev C ”Vet inte, i bilder.” 
Intervjuare ”Tänker du på symboler?” 
Elev C ”Ja, om man googlar eller i tidningar. Jag kan inget.” 
Elev F ”Jag har också sett sånna bilder.” 
Elev K ”Ja, dom ser ut så.” 

Både elev F och K ritade likande bilder på sina papper med skillnaden att de innehöll fler 
detaljer. Alla var överens om att atomer ritas på detta sätt. Även elev M ritade en liknande bild 
och sade efter beskrivningen av sina andra modeller ”Fast så här [pekar på sin symbolmodell, 
se Figur 11, s. 22] brukar atombilder vara… Ja i tidningar å så.” 

  

Figur 7: Atommodell elev C Figur 8: Atommodell elev H 
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Banmodeller 
I denna kategori ingick de flesta elever i undersökningen, 9 av 15 elever. Det gav atomen en 
kärna och kände till vilka delar en atom är uppbyggd av. Gruppen skulle kunna delas in i tre 
undergrupper. Den första bestod av tre elever (elev A, L och M) som kände till delarna och 
även till viss del laddningar hos delarna, däremot var det osäkra på var respektive del finns. 
Bilderna var delvis vaga eller hade delar på fel plats (se Figur 9, 10 och 11). Som exempel kan 
elev A studeras. Hen ritade först en större bild med fler detaljer (som kasserades) och sedan en 
ny mindre med färre detaljer. Den mindre bilden påminde om Thomsons atommodell, se Figur 
1 sidan 3. 

 

  
I intervjun förtydligade eleven sina tankar och visade på mer kunskaper än bilden i sig gav 
uttryck för.  

Elev A ”Här [pekar på + märket i bild 1, Figur 9] är elektronerna och 
neutroner [pekar på pricken vid kanten av den röda cirkeln] fast, ja de 
blev fel. Jag minns inte [tyst och byter papper]. Elektroner är minus 
och protoner plus.” 

Intervjuare ”I din andra bild har du inga neutroner.” 
Elev A ”Jo dom finns där, allt finns där men jag vet inte var.” 

Alla uttryckte osäkerhet kring hur atomen är uppbyggd.  
 

 
Figur 9: Två atommodeller elev A, bild 1 kasserades. 

Figur 10: Atommodell elev L Figur 11: Atommodell elev M 
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I den andra undergruppen ritade alla elever (elev K, J och 
O) atomer där protoner och neutroner fanns i kärnan och 
elektroner gick i banor runt kärnan, se Figur 12, 13 och 14. 
Alla var säkra på delarnas placering och namn, däremot gav 
ingen delarna någon laddning.   
 

 
 

 

 

 
  

 
Figur 13: Två atommodeller elev J, bild 1 kasserades. 

Figur 14: Atommodell elev O. 

Figur 12: Atommodell elev K 
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Banmodellernas tredje undergrupp (elev D, G och I) påminde om den andra undergruppen, se 
Figur 15, 16 och 17. Skillnaden var att alla gav protonen en positiv laddning och elektronen en 
negativ laddning. Vidare angav alla, utom elev I, att neutronerna är neutrala. 

 

 
Eleverna i banmodellgruppen visste att atomen är en odelbar minsta byggsten och att den är 
uppbyggd av protoner, neutroner och elektroner. De flesta placerade elektronerna jämnt 
fördelade i banor runt kärnan. Elev O uttryckte det så här när hen besvarade frågan om det finns 
något speciellt antal av varje del ”Ja elektronerna är två och två i varje bana”, medan elev I 
beskrev sin modell så här ” Protoner å neutroner här [pekar i kärnan, Figur 17] och elektroner i 
banor. Dom åker runt, två tre tillsammans.” 

  

Figur 15: Atommodell elev D.  Figur 16: Atommodell elev G. 

Figur 17: Atommodell elev I. 
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Bohrs modeller 
Fyra av eleverna (elev B, E, F och N) ritade modeller som hade en kärna omgiven av 
elektronskal som påminde om Bohrs atommodell där antalet elektroner ökar i skal längre ut 
från kärnan, se Figur 18, 19, 20 och 21. Elev F hade ingen proton i sin modell, i övrigt hade alla 
en kärna med protoner och neutroner. Två av eleverna namngav elektronskalen så som i Bohrs 
modell, dock använde de inte begreppet elektronskal. Elev B kallade de för fält. 

   

  
Elev B som ritat en korrekt väteatom, tungt väte, ritade även en molekyl som hen först inte sade 
något om.  

Intervjuare ”B du har ritat en till bild.” 
Elev B ”Jag ritade en molekyl också. Dom har fler protoner och neutroner och 

elektronfält. [Tyst en stund, fortsätter mer osäker på rösten] Dom är 
större än en atom.” 

Intervjuare ”Kan du berätta mer om skillnaden?” 
Elev B [Tyst, funderar] ”En molekyl har fler atomer [tyst] en atom har en 

proton.” 
Elev E ”Bara en proton” [betonar bara] 
Elev B ”Jaa” [osäker och dröjande] 

Figur 18: Atommodell elev B. Figur 19: Atommodell elev E. 

Figur 20: Atommodell elev F. Figur 21: Atommodell elev N. 
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I första anblicken verkade elev B vara säker på atomens uppbyggnad både med sin bild och sin 
beskrivning. Osäkerheten blev tydlig först när begreppet molekyl togs upp. Eleven kunde inte 
skilja på de två begreppen. 

Andra upptäckter om atommodellerna 
Eleverna använde inte alla begrepp som har med atomen och dess uppbyggnad att göra. Alla 
ritade något som visade en kärna på sina bilder. Två av eleverna (elev D och K) antingen skrev 
eller sade ordet atomkärna/kärna. Elev M och C kallade den för mittpunkt respektive punkt. 
Resten sade ”i mitten” eller ”här” när det pekade och pratade om vad som fanns där. Begreppet 
elektronskal ersattes av banor, bågar och cirklar i elevernas muntliga förklaringar. En elev 
använde ordet fält. Även begreppen negativ, positiv och neutral ersattes ofta av minus, plus och 
noll. Eleverna använde ett vardagligt språk för att beskriva sina atommodeller istället för 
naturvetenskapliga begrepp och termer. 
Alla elever utom elev B ritade atomer som var laddade eller atomer där laddningen inte kunde 
bedömas med säkerhet. Ingen av dessa elever nämnde något om joner eller antyder att antalet 
protoner och elektroner är lika stort i en atom. De sade heller inget om att atomer är neutralt 
laddade. I de bilder där det gick att uppskatta antalet elektroner och protoner var det oftast 
antalet protoner som dominerade. 

Majoriteten av eleverna ritade någon bild där kärnan var omgiven av banor. Det fanns mellan 
två och fyra banor på dessa bilder, var av tre banor var det mest frekventa, vilket även är 
vanligt i atombilder i media. Flera av eleverna ritade även bilder som påminde om varandra i 
färgval och utformning. Elev J gav även uttryck för hur hen använde en kamrats bild som 
förebild ”… jag såg [elev G] rita dom. På det andra pappret [se Figur 13 bild 1, s. 23] rita jag 
typ en blomma å ja, så jag gjorde en ny.” Eleven kunde inte säga något mer om delarna eller 
atomen än snabbt peka ut alla delar och säga namnen på delarna. 

Analys av elevernas atommodeller 
När modellerna studerades utifrån vilka kunskaper eleverna visade med sina bilder och 
muntliga förklaringar framkom en stor kunskapsspridning. Bergqvist m.fl. (2016) och 
Zephrinus m.fl. (2015) anser att elever ofta har svårigheter med att förstå en modell, vilket även 
framgick i undersökningen. De två elever med lägst kunskapsnivå kände till atomen och visste 
att den består av någon slags delar, medan eleven med mest kunskaper kunde rita en korrekt 
väteatom enligt Bohrs atommodell. Majoriteten av eleverna presenterade inte atomen med 
Bohrs atommodell, trots att den ingår i grundskolans kemi och tas upp i kemiböcker som 
används inom kommunens grundskolor (Smiar & Mendez, 2016). Ingen av eleverna förstod 
modellen fullt ut. Enligt Herron (1996) är partikeltänkande en bra grund för att förstå 
atomkonceptet. I studien verkar dock partikeltänkandet vara ett trubbigt verktyg. 
Hadenfeldts m.fl. (2016) tankar med nivåer av kunskaper om materia är mer användbar. Enligt 
den skulle elev C och H kunnat befinna sig på nivå två, det vill säga eleven tycker att allt besår 
av partiklar och ämnet i fråga finns mellan partiklarna; alternativ befanns sig eleverna på nivån 
över där de inser att materia är uppbyggt av små odelbara partiklar som har vissa egenskaper. 
Alla elever inom den så kallade banmodellgruppen hade nått denna kunskapsnivå om materia. 
De kunde inte använda en differentierad atommodell ännu då elektronerna är felaktigt fördelade 
i banor runt kärnan, vilket gör det svårt att hantera kemiska bindningar på ett lämpligt sätt. 
Några elever behövde även arbeta mer med delarnas placering och laddningar. Även eleverna i 
Bohrs modeller-gruppen befanns sig på nivå tre. Tre av eleverna kunde inte fördela 
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elektronerna korrekt i elektronskalen vilket är en förutsättning för att kunna hantera kemiska 
bindningar. Den fjärde, elev B, kunde fördela elektronerna korrekt. Däremot saknades 
fortfarande förmågan att skilja på begreppen atom och molekyl, vilket elever på nivå fyra 
behärskar. Utifrån studien är även Hadenfeldts m.fl. (2015) kunskapsnivåer om materia lite väl 
vida. Enbart Herrons (1996) partikeltänkande räcker inte för att eleverna utan svårigheter ska 
kunna förstå och tillämpa atomteorin. Tillämpningen av atommodellen blev svår för eleverna 
eftersom de inte har nått en tillräckligt hög kunskapsnivå om materia. De hade svårigheter med 
atomens struktur och sammansättning, de subatomära partiklarna och begreppet grundämne så 
som Zeohirnus m.fl. (2015) skriver. 

Andersson (1989) och Vikström (2015) anser att begrepp ska bearbetas utifrån ett mer 
konstruktivistiskt synsätt på lärande. Det blir synligt vid samtalet om atommodellen med elev B 
och E. Där gjorde elev B en jämförelse av tidigare kunskaper och blev medvetna om en 
konflikt mellan två synsätt, något som är nödvändigt för att få en bättre förståelse för modellen 
och nyttan med den. Vikström (2015) betonar även vikten av att ta upp skillnaden mellan 
begrepp och vardagliga och naturvetenskapliga beskrivningar av företeelser. Eleverna i studien 
använde vardagliga ord istället för naturvetenskapliga begrepp och termer. Vidare hade även 
två av de mer kunniga eleverna (elev B och E) svårigheter med att skilja på begreppen atom 
och molekyl. Eleverna visade på de svårigheter som finns med att förstå och manövrera mellan 
tre nivåer som representerar kemiska fenomen som både Vikström och Zephrinus m.fl. (2015) 
tar upp. De hade behov av att arbeta enligt variationsteorin (Vikström, 2015) för att förstå 
begreppens innebörd.  

Varken elev C eller H visade några detaljerade kunskaper om atomen utan ritade båda egna 
versioner av grafiska konventioner, bilder av atomen så som den framställs i media (exempel i 
Figur 4 sidan 4). Aronsson (1997) skriver att det är ett vanligt förekommande fenomen. 
Änggård (2014) nämner att bristen på grafiska konventioner och osäkerhet kan ge upphov till 
vaga bilder. Elever som uttryckte osäkerhet verbalt och visade på mindre kunskaper om atomen 
har i studien även visat det med vagare och mindre detaljerade bilder. De flesta av dessa elever 
ritade även storleksmässigt mindre bilder. Aronsson (1997) anser att detta även kan tolkas som 
att personen tillskriver det som ritas i mindre storlek ett mindre värde, eller att det är mindre 
viktigt. Detta skulle kunna kopplas ihop med resultatet i Jidesjös m.fl. (2012) studie där 
svenska elever visar ett lägre intresse för atomer och molekyler. 
I bildanalysen har både Aronsson (1997) och Sandberg (2014) sett att elever ofta använder 
varandras bilder som förebilder eller bollplank i ritprocessen. Även eleverna i studien har 
använt varandras modeller som förebilder. Bilderna var inte likadana utan påminde om 
varandra. Aronsson (1997) skriver att eleven gör sin kreativa version av det som ritas. De 
atommodeller som eleverna ritade behöver därför inte nödvändigtvis visa på den enskilda 
elevens kunskaper om atomen. Mer osäkra elever kan ha ritat en atommodell som påminner om 
grannens på grund av bristen på andra förebilder, så som Änggård (2014) nämner, och därmed 
visat på mer kunskaper än hen har. Till exempel elev J som ritade en ny bild, efter att ha sett 
elev G:s bild, och inte kunde berätta något annat om atomen än de namn som hen skrivit på 
papperet. Även elever med mer kunskaper ritade enkla symbolmodeller som påminde om 
grannens. Vidare kan det vara så att eleven inte tänkte på att skriv upp eller berätta om en viss 
detalj eftersom det inte efterfrågades specifikt, till exempel partiklarnas laddningar. 
Kunskaperna om atomen som undersökningen mätte visade snarare i vilket spann 
urvalsgruppens kunskaper låg just vid undersökningstillfället. Det fanns ett fåtal elever i 
urvalsgruppen som visade mycket begränsade kunskaper och några med relativ goda 
kunskaper. Majoriteten av eleverna fanns där emellan. 
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Eleverna med banmodeller ritade ofta positivt laddade atomer med jämn fördelning av 
elektronerna mellan banorna. Atommodellerna var ofta symmetriska, vilket anses estetiskt 
tilltalande enligt Änggård (2014). Orsaken till varför eleverna ofta ritade laddade atomer kan 
vara så enkel att symmetrin hade brutits om elektronerna hade varit fler. Tyvärr går det inte att 
besvara frågan huruvida eleverna medvetet ritade laddade atomer, eller om det bara blev så; 
kärnan råkade få fler protoner. Detta är en brist i metoden, det finns en osäkerhet kring atomens 
neutralitet och laddningen hos delarna på grund av bristen på information. 

Svårigheter elever upplever med atomkonceptet 
Data kring vad eleverna upplevde som svårt kring atomkonceptet kan delas in i två grupper. 
Dels finns en kategori med svar som har med kemin i sig att göra, dels en annan med andra 
faktorer som påverkat inlärningen. Här under presenteras dessa kategorier. 

Kemirelaterade svårigheter 
Majoriteten av eleverna sade att atombegreppet innehåller många detaljer som är lätta att 
blanda ihop. Elev O uttrycket det så här ”De är så många saker, jag mena inte atomdelar, 
annars” och elev G ”Sen är det många delar, joner och atomer och molekyler å de är som 
samma sak nästan.” Elev B som blandade ihop begreppen atom och molekyl i sin 
molekylmodell berättade vid andra intervjun att hen efteråt insett vad som blivit fel, och varför 
hen tvekat när vi hade pratat om skillnaderna mellan atomen och molekylen. Det hade inte 
känts rätt men i stunden kom hen inte på vad som inte stämde.  
Den andra svårigheten eleverna pekade ut var tillämpningen av atommodellen när atomens 
egenskaper kommer fram. Elev B:s uttalande ”De är igentligen inte svårt å lära sig atomen, rita 
skal och elektroner å så. De är när man ska använda de som de är svårt i början. Periodiska å ta 
två ämnen ihop och förstå vad som händer.” summerar de andra liknande svaren på ett tydligt 
sätt. Att rita en atommodell är för de flesta elever inte svårt när de provat själv några gånger. 
Svårigheterna uppstår när de ska, utifrån informationen i periodiska systemet, avgöra hur 
ämnena kan förväntas bete sig när de förs samman. Eleverna orkade inte alltid rita 
atommodellerna för att använda de som tankeverktyg. 
Att vi till vardags inte pratar om atomen och att den inte är synlig för blotta ögat är den tredje 
svårigheten som eleverna nämnde. ”Man pratar inte om atomer å sånt annars, de är som nått 
nytt som man aldrig håller på med, en annan värld” sade elev E. Begreppen används inte i vår 
vardagliga kommunikation som elev A tidigare nämnde, och det som sker på atomnivå går inte 
att observera, ”det går inte att se, det ä som inte på riktigt. Abstrakt.” uttryckte elev G. Det som 
är och sker på atomnivå finns i en annan icke observerbar dimension som är svår att förstå och 
prata om på grund av en annan terminologi. 

Andra faktorer som försämrat elevernas inlärning 
Under den första intervjuomgången var det åtta elever som uttryckte att det var svårt att minnas 
hur atomen ser ut och något om dess egenskaper. För alla elever utom en hade minst tre år gått 
sedan de senast läste om atomen i grundskolan. Elev A hade läst en kort period på 
språkintroduktionen om atomer och svarade med uppgiven röst ”Ärligt Virpi, jag kan inget. Vi 
gjorde de här så snabbt på IM, knappt nått.” Språket i sig hade varit ett hinder och i NO-
undervisningen förekom många ord och begrepp som eleven inte använde annars. Den andra 
intervjuomgången gav inga svar som antydde att eleverna inte mindes. 
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Båda intervjuomgångarna fanns det elever som sade att det är svårt utan att precisera i detalj 
vad de syftade på. Elev J sade ”Allt är svårt… NO är inte min grej” vid första intervjun och 
tillade ”Nk är svårt, de är så i allt i Nk, å det har alltid varit så. De är lättare med språk. Man 
känner sig dum.” Ingen annan elev sade något om att känna sig dum, däremot fanns en 
osäkerhet i rösten hos flera elever. I intervjun med elev I framkom en dold gemensam norm, 
”Alla säger att kemin är svår, de smittar liksom” vilket även elev L höll med om. I denna 
attitydkategori kan även nämnas att två elever tyckte att atomer inte är roligt eller intressant. 
Det kan exemplifieras med elev G:s uttalande ”…å det var ju kul me labb [tyst] de här [pekar 
på atombilden] Nä!” 

Tre elever (C, F och K) angav att de under grundskoletiden haft flera lärarbyten, många 
vikarier och lärare som inte kunde ämnet. Detta hade lett till att en elev läste biologi istället och 
de andra hade fått en undervisning med få genomgångar och få laborationer. Alla sade att de 
hade sämre kunskaper än de borde ha på grund av den undervisning de haft. Elev C sade att det 
kändes läskigt inför det inledande kemiavsnittet att inte kunna något om hur man laborerar i 
kemi. På elev F:s skola hade de arbetat tematisk vilket gjorde att hen kände sig osäker på fakta. 

Analys av svårigheter elever upplever med atomkonceptet 
Vikströms (2015) och Zephrinus m.fl. (2015) resonemang kring begrepp och manövreringen 
mellan kemis representationer har redan tagits upp i analysen av modellerna. Det intressant är 
att även eleverna beskrev att atomen och dess egenskaper innehåller många begrepp som är 
lätta att blanda ihop och många delområden. Både bilderna av atommodellerna och eleverna 
själv visade på dessa svårigheter inom atomkonceptet. 

Flera elever ansåg att Bohrs atommodell efter viss övning inte var så svår. Det svåra var att 
använda modellen, att utifrån atomens egenskaper kunna avgöra vad som händer när ämnen 
förs samman. Eleverna i studien bekräftade Robinsons (2000) påpekande, att lärare inte kan 
förvänta sig att elever efter ringa användning av en modell ska behärska modellen. Eleverna 
hade arbetat med Bohrs atommodell i grundskolan och behövde arbeta vidare med den för att 
kunna den innan de gick vidare med tillämpningar. Även behovet av att kontrollera elevernas 
förståelse vid varje nytt användningsammanhang (Robinson, 2000) blev uppenbar, eleverna 
upplevde nya svårigheter när de började tillämpa Bohrs atommodell. Eleverna förväntades inse 
egenskaper hos grundämnen med hjälp av Bohrs atommodell, för att kunna förutspå möjliga 
kemiska bindningar. Bergqvist m.fl. (2016) anser att elever ofta har svårigheter med modeller i 
dessa sammanhang. Det beror bland annat på att eleverna inte förstår varför modellen används 
och vilka begränsningar den har. Zephrinus m.fl. (2015) betonar även att de sub-mikroskopiska 
och symbol representationerna är svårare för elever på grund av hög abstraktionsnivå. Elever 
har svårt att relatera och överföra kunskap från en form till en annan, vilket den här typen av 
uppgifter handlar om. 
Eleverna ansåg att atomen och dess egenskaper är svåra på grund av att atomen är abstrakt, den 
går inte att se. Herron (1996) och Zephrinus m.fl. (2015) skriver att detta är en av svårigheterna 
med atomkonceptet. Atomen går inte att ta på och det som händer i kemiska reaktioner kan inte 
observeras på atomnivå. Eleverna bekräftade även Herrons (1996) och Vikströms (2015) åsikt 
att atomkonceptet upplevs som svår eftersom den inte förekommer i vardagliga kontexter. 

Några elever ansåg att de fått en bristfällig undervisning om atomen i grundskolan på grund av 
dåliga lärare eller täta lärarbyten och brist på laborationer. Broman och Simon (2015) kopplar 
lärarfrågan till strukturen i undervisningen. Täta lärarbyten och okunniga lärare har inte gett 
dessa elever den struktur och laborationer som de behövde för sin inlärning. Vid första 
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undersökningstillfället hade majoriteten av eleverna svårigheter med att minnas atomens 
uppbyggnad, utan att de ansåg att de fått en undermålig undervisning. Andersson (1989) skriver 
att med ökande aktivitet ökar förutsättningarna för att kunskaperna ska bli bestående. Detta 
innebär att eleverna i studien inte har konstruerat tillräckligt många kopplingar mellan olika 
strukturer när de har arbetat med atomen i grundskolan. Robinsons (2000) åsikt om en 
begränsad användning av en modell blir åter aktuell, eleverna behöver arbeta fler gånger med 
atomen innan de förstår konceptet. 

Ytterligare en faktor som påverkat elevernas inlärning är attityden till ämnet. I gruppen 
användes metaforer med estetiska undertoner. Till exempel sade en elev att laborationer kändes 
”läskigt” och en annan ”Nä!” om atomen. Den här typen av negativa metaforer är exkluderande 
och leder till sämre inlärning enligt Jakobson (2014). Det innebär att elever i studien 
exkluderade atomen och laborationer från naturkunskapen, och därmed försämrades sin 
inlärning. Exkluderingen av atomen och kemin, som några av eleverna i studien gjorde, 
bekräftas av Zephrinus m.fl. (2015). Elever upplever att atomkonceptet är svårt och tycker 
därför att det inte är roligt. Det samma visar resultatet i den svenska delen av ROSE-projektet 
(Jidesjö, 2012); elever är inte intresserade av atomer och molekyler, och de tycker att 
naturvetenskap är svårt. Detta visade även urvalsgruppens dolda norm – ”Alla säger att kemin 
är svår.” 

Elevernas önskemål i undervisningen 
Eleverna tyckte att de hade gjort flera saker som var bra i undervisningen. Gemensamma 
genomgångar när läraren hade ritat Bohrs atommodeller på tavlan följt av uppgifter där 
eleverna ritade själv, uppskattades av alla. Filmer med animeringar av atomer och kemiska 
reaktioner och laborationer var också något som nämndes av de flesta; speciellt ett tillfälle då 
eleverna hade fått göra egen bodybutter, läppcerat och ansiktsskrubb. Två elever nämnde även 
en skrivuppgift om varför vissa metaller inte får användas i fyrverkerier. 

De flesta elever önskade mer samtal och diskussioner under arbetet med atomen. 
”Fyrverkeriuppgiften va intressant, fast de hade varit kul å prata mer om de också, vem som ska 
ta ansvar å så” sade elev L när hen och elev I berättade om uppgiften. Eleverna läste båda 
juridikinriktningen på ekonomiprogrammet och såg en koppling till juridiska aspekter och 
etiska överväganden i beslutet att förbjuda tungmetaller. De hade gärna resonerat muntligt 
kring samhällsvinklingen. Grupp- eller helklassdiskussioner kring laborationerna nämns av 
flera elever. De ville alla prata mer om analysen och slutsatsen av det laborationerna visade. E 
uttrycket det så här ”Labbarna är bra, men jag hade velat prata mer om va dom visa. Varför blir 
de gult när man eldar på natrium eller va de nu va? Asså, de exciteras men va händer 
igentligen?” Flera elever önskade även tid för samtal i anslutning till genomgångarna. De ville 
prata mer om atomord som J kallade begreppen inom avsnittet. Eleverna sade inte att de vill 
jämföra begrepp, däremot nämnde elev G att hen ville prata om vad det var som gjorde att 
atomer, molekyler och joner inte är samma sak.  
Ingen elev nämnde behovet av fysiska tredimensionella modeller. Däremot reagerade de 
positivt när bilder av modellerna visades. Elev J som även efter genomfört avsnitt tyckte att 
atomkonceptet är besvärligt sade ”Jo de hade varit mer verkligt, de hade jag nog behövt.” Elev 
I och L tyckte också om 3D-modellerna, speciellt att atomen inte upplevs så platt som den ser 
ut att vara när Bohrs modell ritas på papper. ”Man tänker inte på att dom [elev G syftar på 
elektronskalen] kan vrida sig” visar att modellen kan öka förståelsen för atomens uppbyggnad. 
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Elev B och E ansåg att det räckte bra med att rita för att förstå, däremot hade 3D-modellerna 
kunnat vara ett alternativ till ritandet. 
Elev J sade ”De vore bra om de va mindre krångligt, dom som inte vill ha A kanske inte måste 
kunna varje grej.” Eleven tyckte att naturkunskap ofta är långt från elevens vardag och att hen 
inte kommer att jobba med något inom naturvetenskapen. Därför skulle lärarna kunna plocka 
bort sådant som saknar koppling till verkligheten för elever som inte behöver kunna alla 
detaljer i framtiden. 

Trots att denna studie inte var en del i elevernas utbildning nämnde elev B och E det första 
tillfället som något positivt. Elev B sade ”De va bra å rita atomen med dej, man fattade själv va 
man inte kan när du fråga.” E fortsatte med ”[namn på elevernas lärare] kanske hade gått 
igenom de på ett annat sätt om [hen] sett bilderna.” Det var inte en tydlig önskan om att börja 
avsnittet med att rita modeller och samtala kring dem, snarare ett konstaterande att även det 
hade varit givande på sitt sätt. 

Analys av elevernas önskemål i undervisningen 
Eleverna uppskattade filmer med animerade atomer och kemiska reaktioner, gemensamma 
genomgångar av Bohrs atommodell kombinerat med eget praktiskt arbete med modellen. Detta 
är enligt Bergqvist m.fl. (2016), Herron (1996) och Zephrinus m.fl. (2015) vanliga sätt att 
konkretisera och öka förståelsen för abstrakta fenomen och teorier inom kemiundervisningen. 
Även Smiars och Mendezs (2016) 3D-modeller av atomer och molekyler fyller samma funktion 
och eleverna i studien såg tydliga fördelar med dessa jämfört med ritade atommodeller. Enligt 
Zephrinus m.fl. (2015) ökar förståelsen för atomkonceptet hos elever som använder 
datorsimuleringar inom området. Då detta blir en form av elevaktiva filmer är det sannolikt att 
även studiens elever hade uppskattat den här typen av verktyg. 

Laborationer är en annan form av elevaktivt arbete. Det var givande enligt eleverna, som även 
önskade fler samtal kring analyser och slutsatser vid laborationerna. Zephrinus m.fl. (2015) 
förklarar att vid laborationer kan elever både se förändringar som sker och det som bildas i en 
reaktion. Detta gör kemin konkret och verklig. Jakobson (2014), Jensen (2011), Jidesjö m.fl. 
(2009), Lundegård (2014), Sjøberg och Schreiner (2010) och Vikström (2015) bekräftar 
samstämmigt nyttan med elevaktiva arbetssätt. Muntlig bearbetning av begrepp och innehåll är 
ytterligare en aktiv undervisningsform som efterfrågades av eleverna i flera situationer. Broman 
och Simon (2015) visar att den här typen av relationell pedagogik efterfrågas i 
kemiundervisningen. Vikströms (2015) konkreta och systematiska sätt att arbeta med begrepp 
och fenomen inom området ligger i linje med det eleverna i studien önskade. Variationsteorin 
(Vikström, 2015) poängterar arbete med jämförandet av begrepp, vilket skulle hjälpa eleverna 
att förstå terminologin bättre.  

Övningar och uppgifter med koppling till samhället och vardagen önskades av eleverna. Även 
Broman och Simon (2010) visar att detta efterfrågas av elever, och Lundegårds (2014) exempel 
visar på ett ökande engagemang hos eleverna vid den typen av övningar. Det skulle kunna 
motverka exkluderingen av atomen (Jakobson, 2014), ge eleverna möjlighet att se kopplingen 
mellan den makroskopiska och sub-mikroskopiska nivån och att se skillnaden mellan 
beskrivningar uttryckta med vardagligt språk och naturvetenskapliga termer (Vikström, 2015). 

En elev ville minska mängden stoff inom atomavsnittet. Eleven visade att kunskaper om 
atomen inte är betydelsefulla i elevens kontext, samt att det naturvetenskapliga sättet 
(Andersson, 1989) att bearbeta stoff inte är motiverade. Sjøberg och Schreiner (2010) skriver 
att undervisningen i naturvetenskap inte ska urvattnas, utan förändras så att den bättre stämmer 
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med elevens kontext. I exemplet atomen innebär det att de faktakunskaper eleven behöver för 
att förklara till exempel kemiska reaktioner, fortfarande ska ingå i elevens verktygslåda. 
Läraren kan inte tillmötesgå elev J:s önskan om att ta bort delar av innehållet för de elever som 
inte är intresserade av atomen. Istället ska undervisningen om atomen förändra så att eleven 
känner att kunskapen är meningsfull och blir engagerad (Broman & Simon, 2015; Lundegård, 
2014; Sjøberg & Schreiner, 2010). Herrons (1996) tanke med en atomdefinition är ett bra 
verktyg för lärarens egens förberedelse för att få ökad medvetenhet om svårigheter med 
atommodeller, som Bergqvist m.fl. (2016) skriver om. Enligt Robinson (2000) blir inlärningen 
mer effektiv när läraren är medveten om elevernas svårigheter med atommodeller, däremot är 
den typen av definitioner inte engagerande (Zephrinus m.fl., 2015). 

Resultatsammanfattning 
Eleverna i studien tyckte att atomkonceptet är ett omfattande område med många begrepp som 
lätt förväxlas. Atomen upplevdes som abstrakt på grund av sin storlek och för att den inte 
förekom i elevernas vardagliga kontext. Vidare hade eleverna svårigheter med att förstå och 
manövrera mellan de tre representationsformerna – makroskopiska nivån, sub-makroskopiska 
nivån och symbolnivån – som används för att beskriva fenomen inom kemin. 
För att bli säkrare i sina kunskaper behövde eleverna i studien mer hands-on erfarenheter; 
praktiskt arbete med atommodeller, laborationer och elevaktiva övningar. Muntliga 
resonemang där begrepp, innehåll och fenomen inom avsnittet bearbetas enligt variationsteorin 
för ökad förståelse, och övningar med koppling till samhället och vardagen både för ökad 
förståelse och engagemang.  
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Diskussion 
Uppsatsens syfte är att belysa och diskuterar svårigheter som elever har med atomens 
uppbyggnad och egenskaper inom den inledande kemidelen i kursen Naturkunskap 2 i 
gymnasiet. Den första frågeställningen - varför upplever elever att atomen och dess egenskaper 
är svåra – kan summeras med att eleverna i studien tyckte att atomkonceptet är ett abstrakt 
område med många begrepp och termer som representeras på sätt som enbart används inom 
kemins värld. I studien framkom att eleverna upplevt många av de svårigheter som tidigare 
forskning visar på (Bergqvist m.fl., 2016; Herron, 1996; Robinson, 2000; Zephrinus m.fl. 
2015). Även elever som läser mer naturvetenskapligt inriktade gymnasieutbildningar upplever 
detta som svårt enligt tidigare forskning. Slutsatsen av detta är att naturkunskapslärare som 
undervisar elever på andra typer av utbildningar, bör förvänta sig att eleverna inte förstår 
atomen och dess egenskaper fullt ut inför den inledande kemin i kursen. Detta visade även 
eleverna i studien; om svårigheterna berodde på glömska som snabbt kan fräschas upp, eller att 
eleven aldrig tillägnat sig kunskaperna, kan studien däremot inte säga något om. För att besvara 
den frågan krävs fler undersökningar med andra problemformuleringar. 
På den andra frågeställningen – på vilket sätt kan undervisningen om atomen och dess 
egenskaper bedrivas för att öka elevernas förståelse för atomen och dess egenskaper – 
framförde eleverna önskemål om mer elevaktiv undervisning med praktisk tillämpning av 
atommodeller, samtal om begrepp och fenomen inom området och övningar med koppling till 
vardagen och samhället. Tidigare studier visar att undervisningen bör vara mer 
konstruktivistisk med samtal om begrepp utifrån variationsteorins synsätt, och att innehållet ska 
ha en tydligare förankring i elevernas kontext. I skolans vardag är detta viktiga faktorer att 
tänka på inom ett ämne som både upplevs som svårt, mindre viktigt och oengagerande. Genom 
förändrade arbetssätt kan skolan nå en högre måluppfyllelse. Sjøberg och Schreiner (2010) 
betonar behovet av en förändrad inställning till naturvetenskapen. För att nå dit behövs också 
förändrare arbetssätt. Det abstrakta med atomkonceptet måste göras mer konkret genom ett 
medvetet arbete med olika typer av modeller; ämnet måste göras relevant genom en tydlig 
förankring till samhället och elevernas vardag. Enligt Jidesjö m.fl. (2012) är elever även 
intresserade av fenomen som ännu inte kan förklaras med vetenskapen. Detta skulle kunna 
användas för att väcka intresse hos tjejer, som enligt Jidesjö m.fl. (2012) är mer negativa till 
ämnet. Fler etiska och filosofiska diskussioner skulle kunna tas upp inom atomavsnittet – är det 
etiskt försvarbart gentemot kommande generationer att tillåta kadmium i fyrverkerier; eller är 
själen bara ett resultat av kemiska reaktioner? 
För att öka elevernas förståelse för atomen och dess egenskaper visar tidigare forskning på 
liknande arbetssätt som efterfrågades av eleverna i undersökningen. Vidare antydde två av 
eleverna att deras lärare kanske hade arbetat med atomen på ett annat sätt om hen sett elevernas 
atommodeller. Robinson (2000) poängterar vikten av att läraren känner till hur eleverna 
föreställer sig atomens uppbyggnad, för att medvetet och effektivt kunna arbeta med elevernas 
svårigheter. Utifrån studiens resultat, borde det vara en självklarhet att lärare på något sätt tar 
reda på elevernas föreställningar om atomen inför den inledande kemin inom kursen 
Naturkunskap 2. Majoriteten av eleverna placerade elektronerna jämt fördelade i banor runt 
kärnan, vilket ger atomen ifråga fel egenskaper; det blir omöjligt att utifrån antalet 
valenselektroner avgöra hur atomen kan förväntas bete sig vid en kemisk reaktion. En lärare 
med den vetskapen inser att eleverna inte kan tillämpa atomens egenskaper innan de kan avgöra 
vilka egenskaper atomen har. 
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I studien framkom även en faktor som påverkar studieframgången, som även bekräftas av 
tidigare forskning. Uttalanden som ”NO/Nk är inte min grej” och normen ”kemi är svårt” inom 
gruppen, visar på negativa metaforer om ämnet som leder till exkludering (Jakobson, 2014). 
Tyvärr tror jag att elevernas bagage, de negativa normer som även beskrivs i ROSE-projektet 
(Sjøberg & Schreiner, 2010) och exkluderingen, försvårar lärarens uppdrag väsentligt – det 
svåra blir ännu svårare. Däremot finns inget i ämnesplanen i naturkunskap som hindrar ett 
arbetssätt, eller en mer samhällsinriktad vinkling av undervisningen, som enligt forskningen är 
mer motiverande och engagerande för eleverna. Snarare är det på det sättet Skolverket 
förväntar sig att undervisningen ska ske. Jakobson (2014) visar även att en lyhörd lärare kan 
upptäcka och arbeta med exkluderade metaforer för att vända en negativ trend. Det inger hopp 
och jag skulle vilja inkludera denna lyhördhet i listan med egenskaper hos en bra lärare. 

Kursen Naturkunskap 2 är för de flesta elever inte en obligatorisk kurs. Eleverna kan välja att 
läsa kursen för att få särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar. Det innebär att den inte 
enbart ska ge eleverna den naturvetenskapliga medborgarutbildningen som kommentarerna till 
ämnesplanen (Skolverket, 2011) tar upp. Trots att ordet atom inte nämns i ämnesplanen för 
Naturkunskap är den en grundläggande del av kemikunskaperna. Kunskaperna om atomen och 
dess egenskaper kan vara avgörande i elevens framtida utbildning. Gymnasieskolans uppdrag 
och mål är att skapa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och förmedla kunskaper 
så att dessa elever är förberedda för högskolestudier (Skolverket, 2017a). Läraren i 
naturkunskap är den som i slutändan ska genomföra detta. Hen kan inte stanna vid 
kunskapsbristerna utan måste arbeta med sitt uppdrag för att nå målet utifrån elevernas 
förkunskaper och förutsättningar. 
Om studiens resultat i kombination med aktuell forskning gäller, skulle ett målmedvetet arbete 
med naturvetenskapliga begrepp och fenomen, både i grundskolan och gymnasiet, kunna öka 
både intresset för naturvetenskap och teknik, och elevernas kunskaper inom området. Vilket på 
sikt även skulle kunna visa sig i bättre resultat i internationella PISA- och TIMSS-mätningar, 
och en ökande andel studenter på högskolor och universitet som läser tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar. På så sätt skulle betydelsen och resultaten av dessa mätningar 
även bli mindre intressant för riksdagspolitikerna att använda som generella ogrundade 
argument. Enligt skollagen ska undervisningen vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, vilket kan bli besvärligt när skoldebatten inte vilar på samma grundstenar. Sjøberg 
och Schreiner (2010) anser att internationella kunskapsmätningar bör få en mindre betydelse i 
skolsammanhang för inställningen till naturvetenskap och teknik ska kunna förändras. Från 
skolan sida kan det uppnås genom att arbetssättet förändras i den riktning som forskningen 
föreslår – mer elevaktiva arbetssätt som inkluderar samtal som lyfter skillnaderna mellan 
begrepp och tar upp innehållet på ett sätt som finns i elevernas kontext, samt lyhörda lärare som 
aktivt arbetar med estetiska metaforer som dyker upp i klassrummet. 
Eriksson (2014) resonerar kring forskarens objektivitet – huruvida undersökaren ska samtala 
med den som ritat bilden eller inte. I den här studien uppväger informationen från intervjuerna 
nackdelarna som min eventuella partiskhet tillfört. Atommodellen som elev A ritade hade i sig 
inte sagt så mycket om elevens kunskaper; Thomsons atommodell och delarnas namn och 
laddning var antagligen okända för eleven. Elev B ritade en väteatom korrekt enligt Bohrs 
atommodell, först vid intervjun framgick att eleven inte var säker på skillnaden mellan en atom 
och en molekyl. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Jag skulle i det här fallet säga att 
bilden inte kan tala, utan enbart visa vad eleven har ritat. Kombinationen av bilden och elevens 
ord gav mer rättvis information om elevens föreställning om atomens uppbyggnad än den tysta 
bilden. Att från detta dra slutsatsen att studien visar den sanna bilden av elevernas svårigheter 
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generellt vore felaktigt. Det är urvalsgruppen allt för liten och homogen för. Fler svårigheter 
och förslag till förändringar av undervisningen hade säkert framkommit i en större studie. 
Zephrinus m.fl. (2015) nämner till exempel reaktionsformler och de kemiska symbolerna för 
ämnen som vanliga svårigheter. Ingen elev nämnde dessa svårigheter, eller en önskan om 
animerade datorsimuleringar för att lättare förstå atomkonceptet. 

I en önskvärd framtidsvision inser eleven efter sina kemistudier i Naturkunskap 2 samma sak 
som Sofia i Lindegrens bok När kemin stämmer – Samtal om kemiska samband: 

”- Men det är ju egentligen helt fantastiskt! Om jag tänker på det så som du beskriver det 
så talar ju universums alla små byggstenar med mig hela tiden! Molekylerna genom 
luktsinnet, atomerna genom att sända ut ljus som talar om hur deras elektronskal är 
uppbyggda och protonerna genom den sura smaken på min tunga! Mikrokosmos är ju 
inte en sluten, oåtkomlig värld, utan det kommunicerar ju med oss hela tiden! En god 
middag är inte bara en trevlig upplevelse utan…” (Lindegren, 2007, s. 206) 

Vägen dit är inte helt oproblematisk, men utan att ta sikte på stjärnorna kan man inte nå 
trädtopparna. Som eleverna nämnde skulle en liknande undersökning kunna vara en bit på 
vägen, en undersökning där eleverna ritar sina atommodeller och berättar om dem innan de 
börjar med den inledande kemidelen i kursen. Det skulle ge läraren information om elevernas 
kunskaper eller minnesbilder om atomen och göra eleverna uppmärksamma på vad de inte kan 
eller minns. I ett vidare forskningsarbete vore det intressant att upprepa den delen i en egen 
undervisningsgrupp innan arbetet med atomen börjar. Därefter försöka anpassa undervisningen 
efter de kunskaper eleverna visar i en Learning study tillsammans med ämneskollegor. De 
önskemål från elever som framkommit i denna studie skulle kunna ingå i de kunskaper som 
tidigare forskning visar på som möjliga vägar att nå målen. Med variationsteorin skulle 
elevaktiva övningar och diskussionsämnen kunna utvecklas; effektiviteten hos olika typer av 
atommodeller utvärderas; och inte minst hur begrepp inom atomkonceptet kan presenteras för 
elever. Den sortens systematiska studier i verkligheten kan, leda till beprövad erfarenhet som 
även kan bli en del av framtidens vetenskapliga grund inom skolforskningen. 
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! ! Bilaga&1!
!

!
!
!
!

Information*till*elever*angående*undersökningen*
!
Undersökningen är en del i mitt examensarbete vid Karlstads universitet. Syftet med 
undersökningen är att studera svårigheter elever har med atomens uppbyggnad och 
egenskaper. Undersökningen ske under vårterminen 2018 på xxx skola och genomförs 
i två delar. I den första delen får eleverna både rita atommodeller och berätta om dem 
och eventuella svårigheter med atomen. Efter genomfört kemiavsnitt i kursen 
Naturkunskap 2 får eleverna åter berätta om vad som upplevts som svårt och vad som 
skulle underlätta förståelsen för atomen och dess egenskaper. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och du får avbryta när som helst. Alla namn 
anonymiseras, så du är anonyma under bearbetningen av materialet och i den 
slutgiltiga examensuppsatsen. Materialet kommer bara att användas i den här 
undersökningen och allt kommer att förstöras när studien är klar. Din lärare kommer 
inte att få ta del av materialet till bedömning eller betygsättning. 
 
Jag är mycket tacksam för ditt deltagande och besvarar gärna eventuella frågor som 
dyker upp. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Virpi Törlind 
Tel. xxxxxxxxxx e-post: virpi.torlind@xxx.xx 
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! ! Bilaga&2!
!

Intervjuguide,–,första,delen,
!

• Ni!ritade!nyss!bilder!av!era!atommodeller.!Turas!om!att!
beskriva!det!ni!har!ritar,!X!du!kan!börja!

• Pricka!av!och!anteckna!i!formuläret!
• Finns!det!något!som!ni!tycker!är!svårt!eller!har!varit!svårt!med!

atomen!och!atomens!egenskaper?!Om!ja!–!berätta!!
• Tack!så!mycket!för!hjälpen!!

! ! Bilaga!2!

Elevens'atommodell! ! Elev!

Del$ Förekomst$ Förklaringar$från$eleven$ Kommentarer$

Kärna! Ja!!!!!Nej! ! !

Protoner! Ja!!!!!Nej! ! !

Positiva! Ja!!!!!Nej! ! !

Neutroner! Ja!!!!!Nej! ! !

Neutrala! Ja!!!!!Nej! ! !

Elektroner! Ja!!!!!Nej! ! !

Negativa! Ja!!!!!Nej! ! !

Elektronskal! Ja!!!!!Nej! ! !

Bohrs!modell! Ja!!!!!Nej! ! !

!
Annat!som!eventuellt!nämns!av!eleven:!



 

 iii 

 
 

! ! Bilaga!3!
!

Intervjuguide,–,andra,delen,
• Missivbrev!

o Frivilligt!och!du!får!avbryta!när!som!helst!
o Du!är!anonym!
o Materialet!används!bara!i!undersökningen!

• Finns!det!något!som!du/ni!tycker!är!svårt!eller!har!varit!svårt!
med!atomen!och!atomens!egenskaper?!Om!ja!–!berätta!

• Hur!skulle!vilja!arbeta!med!atomen!för!att!lättare!förstå!dess!
uppbyggnad!och!egenskaper?!

o 3DDmodeller?!
• Tack!så!mycket!för!hjälpen!!


