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Abstract 

 

Education in natural sciences is often hindered by misconceptions created by students when 

they explain natural phenomena that they encounter in everyday life. This study aims, on the 

basis on prior results in educationalistic research, to detect and quantitatively estimate the 

incidence of these misconceptions in the field of acids and bases among Swedish students that 

study chemistry in the upper secondary school. A questionnaire with several common known 

misconceptions was formed for the students to decide whether true or not. The 

misconceptions were categorized in to three groups; “Acids and bases”, “the pH-scale” and 

“Neutralisation”. The questionnaire was sent to upper secondary schools in southern Sweden 

that confirmed their interest to participate. The result showed that the students did not have 

misconceptions in general acid-base chemistry but experienced some problems in 

understanding the pH-scale and neutralisation. Prior research also indicates that school itself 

has an influence in the creation of these misconceptions och some suggestions on dealing with 

this issue is presented in this report. 

 

 

Keywords: conceptual development, educational models, neutralisation, acid-base chemistry 
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Sammanfattning 

 

Naturvetenskaplig undervisning stöter ofta på hinder i och med att elever skapar 

missuppfattningar om naturvetenskapliga fenomen som de möter i sin vardag. Denna studie 

syftar till att, utifrån tidigare forskningsresultat, detektera och kvantitativt uppskatta 

förekomsten av dessa missuppfattningar inom området syror och baser hos svenska 

kemistuderande gymnasieelever. För att undersöka detta utformades en enkät med olika 

påståenden baserade på vanliga missuppfattningar som eleverna fick ta ställning till. 

Missuppfattningarna kategoriserades i tre grupper; ”Syror och baser”, ”pH-skalan” och 

”Neutralisation”. Enkäten skickades ut till intresserade gymnasieskolor i södra Sverige. 

Resultatet visade att eleverna inte hade missuppfattningar kring syror och baser i allmänhet 

men däremot hade problem med pH-skalan och förståelse av neutralisationsreaktioner. 

Tidigare forskning tyder även på att skolan har en inverkan på bildandet av dessa 

missuppfattningar och här ges förslag på lösningar kring hur man skulle kunna komma 

tillrätta med dessa problem.    

 

Nyckelord: begreppsbildning, förklaringsmodeller, neutralisation, syra-baskemi 
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Inledning 

 

Syror och baser, eller protolyter som är samlingsnamnet de går under, är nog de flesta av oss 

bekanta med på ett eller annat sätt. I nyheter och tidningar hör vi om surt regn, försurade sjöar 

medan begrepp som pH-värde dyker upp i samband med produkter som deodoranter och 

tvålar. Ämnesområdet dyker dessutom upp både i gymnasieskolans Kemi A- och B-kurs. Med 

tidens gång har olika teorier kring detta avsnitt utvecklats och flera av dessa teorier 

presenteras i undervisningen vilket ibland leder till problem i och med förvirring hos eleverna 

då fördelarna, begränsningarna och skillnaderna mellan dessa inte alltid betonas. Ytterligare 

problematiskt blir det i och med att eleverna ofta har skaffat sig egna teorier och 

förklaringsmodeller till naturvetenskapliga fenomen som de stöter på i vardagen. Dessa 

missuppfattningar sätter ofta käppar i hjulen för den naturvetenskapliga undervisningen. 

 

Kring ämnet kemi kan man läsa att utbildningen i ämnet kemi syftar till att (1):  

 

”ge fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om 

kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, 

industri, medicin och livsmiljö. Utbildningen syftar dessutom till att 

ge sådana kemikunskaper som behövs för att individen från en 

naturvetenskaplig utgångspunkt skall kunna delta i samhälls-

debatten, ta ställning i miljöfrågor och bidra till ett hållbart 

samhälle.”  

 

För att uppfylla båda dessa syften krävs en god förståelse för ämnesområdet syror och baser.  

 

Under Naturvetenskapsprogrammets programmål finns vidare att läsa följande kring 

användandet av olika modeller i undervisningen (2): 

 

”Kunskapsbildningen bygger på en växelverkan mellan erfarenhets-

baserad kunskap och teoretiska modeller. Modelltänkandet är 

centralt för alla naturvetenskaper men också inom andra 

vetenskapsområden. I utbildningen utvecklas en förståelse av att vår 

bild av naturvetenskapliga fenomen består av modeller, ofta 
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beskrivna med ett matematiskt språk. Dessa modeller förändras och 

förfinas efter hand som ny kunskap växer fram. Ett historiskt 

perspektiv bidrar till att belysa den utveckling programmets ämnen 

genomgått och deras betydelse för samhället.”  

 

 

 

Vetenskaplig bakgrund 

 

Modeller i kemi har med tiden utvecklats kring detta, likt andra naturvetenskapliga områden, 

för att förklara samt komplettera tidigare teorier och flera av dem används i dagens 

kemiundervisning i de svenska gymnasieskolorna.  

 

 

Här presenteras ett par olika modeller som presenteras i kemiundervisningen; Arrhenius och  

Brønstedt –Lowry. 

 

Arrheniusmodellen 

 

Arrhenius föreslog att det i en vattenlösning förekommer en stark elektrolyt enbart i jonform 

medan en svag elektrolyt föreligger både i jonform och som molekyler. När syran HCl löses 

upp i vatten protolyseras den fullständigt och ger upphov till vätejoner, H+, och kloridjoner, 

Cl- (3): 

HCl (g) →H+ (aq) + Cl- (aq)     (1.1) 

 

När saltet NaOH löses upp i vatten, kommer jonerna Na+ och OH- att frigöras från varandra 

genom vattenmolekylernas verkan. 

 

NaOH (s) → Na+ (aq) + OH- (aq)     (1.2) 

 

En neutralisation mellan HCl och NaOH kan visas med följande jonformel (3): 

 

H+(aq) + Cl-(aq) + Na+(aq) + OH-(aq) → Na+(aq) + Cl-(aq) + H2O(l)  (1.3) 
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Denna reaktion kan förenklas genom att utesluta de sk. åskådarjonerna (Na+ och Cl-) som inte 

deltar i själva reaktionen (3): 

 

H+ (aq) + OH- (aq) → H2O (l)     (1.4) 

 

Ovanstående reaktion visar en väsentlig aspekt av Arrhenius teori: en neutralisationsreaktion 

involverar kombineringen av vätejoner och hydroxidjoner för att bilda vattenmolekyler. 

Hittills har Arrhenius teori fungera bra, men den har begränsningar. Den mest tydliga av dessa 

är den svaga basen NH3. Enligt Arrhenius teori innehåller alla baser hydroxidjoner. Detta 

stämmer inte för NH3. Kemister började fundera i termer av vattenlösningar för denna 

molekyls basverkan (3): 

 

NH3 (g) + H2O (l) → NH4OH (aq)     (1.5) 

NH4OH (aq) ↔ NH4
+ (aq) + OH- (aq)     (1.6) 

 

Problemet med detta är att det egentligen inte finns några direkta bevis för att NH4OH 

förekommer i vattenlösning.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att enligt Arrhenius definieras syror som substanser som 

kan producera H+ i vattenlösning och baser som de substanser som i vattenlösning producerar 

OH-. (4) 

 

Brønstedt -Lowry modellen  

 

År 1923 utvecklade J.N. Brønstedt i Danmark och T.M. Lowry i Storbritannien oberoende av 

varandra en ny definition för syra-basteorin. Enligt den här teorin definierar man en syra som 

en protongivare och en bas som protonmottagare. Denna teori förklarar därmed även 

ammoniaks basverkan (3): 

 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH-     (1.7) 

bas (1) syra (2) syra (1) bas(2) 
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I denna reaktion verkar vattenmolekylen som en syra, den donerar en proton som tas upp av 

basen NH3. Eftersom ammoniak är en svag bas så måste vi även ta hänsyn till den reversibla 

reaktionen. Här verkar NH4
+ som en syra och avger en proton som tas upp av hydroxidjonen. 

Protolysen, d v s avgivandet av vätejonen, av HCl i vattenlösning är fullständig, som för alla 

starka syror. Alla HCl-molekyler avger protoner till omgivande vattenmolekyler samtidigt 

som dess korresponderande bas, Cl-, är en mycket svag bas (tar inte gärna upp någon proton). 

Detta leder till slutsatsen att i en syra-basreaktion är reaktionsriktningen från den starkare till 

den svagare deltagaren i syra/basparet. Det är även viktigt att påpeka att ju starkare syra, desto 

svagare är dess korresponderande bas. (3) 

 

 

pH och pOH 

 

År 1909 föreslog den danska biokemisten Søren Sørensen termen pH för att referera till 

”potentialen av vätejoner” (2). Han definierade pH som den negativa logaritmen av [H+], som 

här är omformulerad till [H3O
+
] d v s: 

 

pH = -log[H3O
+
]      (1.8) 

 

I en lösning med 0,0025 M HCl får vi alltså: 

pH = -log(0,0025) = 2,60 

 

För att bestämma den [H3O
+
] som motsvarar ett visst pH-värde gör vi en omvänd beräkning: 

 

[H3O
+
] = 10-pH      (1.9) 

 

Vilket i detta fall ger [H3O
+
] = 10-2,60 = 0,0025 mol/dm3. 

 

Det finns flera sätt att visa att en protolys har skett i en vattenlösning av en syra. Man kan till 

exempel observera färgen på en syra-basindikator eller använda en pH-meter. Två syror kan 

ha samma koncentration men olika pH-värden. Syrans koncentration visar vad som blandades 

i lösningen medan pH-värdet indikerar vad som har hänt i lösningen. (3) 
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Flerprotoniga syror 

 

De syror som vi har stött på hittills har avgett endast en proton, s k enprotoniga syror. Dessa 

syror har endast en protolyserbar vätejon. Vissa syror har dock fler än en protlyserbar vätejon, 

de s k flerprotoniga syrorna. Till dessa räknas bland annat fosforsyra, H3PO4, och svavelsyra, 

H2SO4. 

 

H3PO4-molekylen har tre protolyserbara vätejoner och protolyseras därmed i tre steg. För 

varje steg kan man teckna en protolysreaktion och beräkna en s k syrakonstant. 

Syrakonstanten är ett mått på hur mycket en syra protolyseras i en vattenlösning. (3): 

 

1. H3PO4 + H2O ↔ H3O
+ + H2PO4

-  Ka1 = 7,1 ∗ 10
-3   (1.10) 

2. H2PO4
- + H2O ↔ H3O

+ + HPO4
2-  Ka2 = 6,3 ∗ 10

-8   (1.11) 

3. HPO4
2- + H2O ↔ H3O

+ + PO4
3-  Ka3 = 4,2 ∗ 10

-13   (1.12) 

 

Det finns en logisk förklaring till att syrakonstanterna blir mindre och mindre (dvs att syran 

blir svagare för varje protolyssteg). När protolys sker i den första reaktionen (1.13) lämnar en 

proton molekylen och det bildas en jon med en negativ laddning. När, i reaktion (1.14), nästa 

proton ska lämna jonen försvåras detta genom att jonen redan har en negativ laddning. Ännu 

svårare blir det i reaktion (1.15) (3) 

 

 

Forskningsbakgrund 

 

Var skapar eleverna sina missuppfattningar? 

 

Elever och studenter skapar aktivt sin egen kunskap. Deras kemiska kunskaper konstrueras 

utifrån flera olika källor: formella instruktioner, allmänna kännedomar, från vetenskap och 

experiment samt från mer informella källor såsom familj och vänner. (4,5) På detta sätt 

konstruerar eleverna ibland felaktiga teorier för att förklara naturvetenskapliga fenomen för 

sig själva. Dessa egenbildade teorier kallas missuppfattningar eller alternativa uppfattningar. 

Tyvärr är dessa missuppfattningar starkt rotade hos eleverna och de krävs mycket för att dessa 

teorier ska förändras. Missuppfattningar ska därmed skiljas från misstag, som kan kännas igen 
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av eleven själv när man presenterar en accepterad uppfattning. (6) Eftersom studenterna 

konstruerar sin kunskap kontinuerligt genom att ta in och omorganisera information kan man 

förvänta sig att dessa kunskaper och teorier kommer att förändras med tiden allt eftersom 

eleverna utvecklar sina färdigheter. (5) Enligt det konstruktivistiska synsättet av inlärning är 

elevens befintliga idéer mycket viktiga för att kunna förstå ny information och nya 

experiment. Eleven konstruerar därmed sin kunskap och uppfattning utifrån sina enskilda 

förmågor och erfarenheter. Detta visar att varje individ lär sig på sitt egna sätt och utifrån 

skilda förutsättningar. (7) 

 

Missuppfattningar är vanliga inom det komplicerade ämnet kemi och andra 

naturvetenskapliga ämnen där det krävs vissa teorier och modeller för att kunna förklara 

fenomen i vår omgivning. När eleven ställs inför ett kemiskt problem som den ska lösa är det 

en grundförutsättning att de förstår de begrepp som är involverade. Svårigheterna uppstår ofta 

just i sådana situationer där elevens egna idéer eller teorier skiljer sig från experternas eller de 

vetenskapliga förklaringarnas. (6)  

 

En bidragande faktor till den begreppsmässiga tätheten inom undervisningen kan vara 

tendensen att all introducerande text behandlar alla syra-bas fenomen hellre än att vara 

selektiv. Eleverna möter en stor mängd komplicerad, förvirrande och ibland motstridig 

terminologi. (8) En förklaring till detta skulle kunna vara den historiska utvecklingen av 

ämnet. Syra-bas kemin innehåller material från flera olika kontexter och en stor anledning till 

den begreppsmässiga komplexiteten inom ämnet är att de olika kontexterna bara hade lagts 

till tidigare kontexter utan att omstrukturera innehållet. För att ytterligare öka den 

begreppsmässiga tyngden så presenteras olika modeller på ett onaturligt och snedvridet sätt. 

Betoningen läggs ofta på en speciell modell medan andra modeller får stå undan. 

Undervisningen följer ofta heller inte den historiska utvecklingen av modellerna utan hoppar 

fram och tillbaka. En modell är en skildring av ett system, ett fenomen eller en process, som 

baseras på en viss teori. Under historiens gång har forskare och vetenskapsmän utvecklat 

olika modeller och förklaringar på vetenskapliga frågorna. Vanliga modeller som presenteras 

inom kemiundervisningen i avsnittet syror och baser är Arrheniusmodellen och den modell 

som utvecklades av Brønstedt-Lowry. Dessa modeller förklarar aktuella begrepp, såsom syra, 

bas, neutralisation, på olika sätt. Förenligt med den historiska tidslinjen så presenteras 

Arrheniusteorin först och sedan Brønstedt-Lowry. Man har länge diskuterat vilken av 

modellerna som ska presenteras i undervisningen. Förespråkare för Arrheniusteorin menar att 
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den är enkel och att den fungerar för de flesta syra-bas fenomen som man stöter på i den 

enklare kemin samt att den bör inkluderas av historiska skäl. Fördelarna med Brønstedt-

Lowry teorin är att den är mer generell än Arrheniusmodellen som är väldigt begränsad, 

speciellt för baser, samt att den är tillämpbar inom andra områden inom naturvetenskapen (till 

exempel cellandningen). (8) Vissa forskare menar att dessa teorier är förvirrande för 

studenterna (8) medan andra menar att genom att studera de olika modellerna och deras 

begränsningar så får eleverna en bättre förståelse för vetenskapliga fakta. Ibland används 

modellerna parallellt och man överför vissa delar av en teori till en annan vilket resulterar i en 

hybridmodell som kan vara svår både att lära ut och att lära sig. (4) 

 

Området syror och baser är dessutom relaterat till många andra vanligen missuppfattade delar 

av kemin såsom materia, kemisk jämvikt, kemiska reaktioner, stökiometri och lösningar. (7) 

Förklaringarna till varför elever upplever avsnittet som svårt kan vara många; att ämnet är 

abstrakt, att området kräver komplexa beräkningar samt att avsnittet innehåller ett komplicerat 

vetenskapligt språk. (8) Viss forskning tyder på att elevernas svårigheter i grund och botten 

beror på dåliga kunskaper om materia. En studie med upprepade intervjuer med 

kemistuderande elever visade att de hade otillräckliga kunskaper och förståelse för materia 

och partiklar för att kunna tillämpa detta inom syra-bas kemin. Begrepp som molekyler, 

atomer och joner var förvirrande för eleverna. Andra studier har påvisat samma problem. (5) 

 

 

Hur ska man komma tillrätta med elevers missuppfattningar? 

 

För att veta hur man ska hantera den process som förändrar och rättar till elevernas 

missuppfattningar måste man först klargöra vad begreppsmässig förändring innebär. Olika 

forskare beskriver processen på olika sätt. Här presenteras fyra olika förklaringar till den 

begreppsmässiga förändring som man strävar efter att uppnå för att rätta till elevernas 

missuppfattningar (11): 

 

� En process som får studenterna att skapa modeller som utgår från deras existerande 

förklarande stomme. Detta antas vara en process som sker gradvis och som kan 

resultera i bildandet av mentala modeller. Enligt denna förklaring är tidigare kunskap 

mycket viktig för lärandet. 
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� Processen är en reparation av missuppfattningar. Man startar med naiva uppfattningar 

och studenterna måste själva identifiera sina felaktiga uppfattningar och reparera dem. 

Missuppfattningar är felaktiga kategoriseringar av begrepp så processen går ut på att 

flytta de felaktiga begreppen till dess korrekta kategori. 

� Begreppsmässig förändring är omorganisering av diverse olika kunskaper in i mer 

komplexa system. 

� En mer radikal syn visar denna förklaring där elevernas naiva uppfattningar inte fyller 

något syfte i deras begreppsmässig förändring. Processens centrala del är användandet 

av intellektuella hjälpmedel. Processen bygger på att eleven använder dessa 

hjälpmedel i olika sammanhang och att förändringen faktiskt sker på samhällelig nivå. 

 

Det är viktigt att påpeka för eleverna att de konstruerar sin egen kunskap och att denna 

process är lång och komplicerad. Därför har de en skyldighet att öva och reflektera över 

presenterade teorier och instruktioner. (5) På senare tid har olika inlärningsmodeller 

utvecklats för att förändra elevernas missuppfattningar till vetenskaplig, riktig begrepps-

bildning. Dessa modeller beskrivs som en del av den inlärningsmekanism som krävs för att 

eleven ska förändra sina uppfattningar om ett fenomen antingen genom omstrukturering eller 

genom integrering av ny information. (7) 

Den mest välkända modellen som används för att uppnå en förändrad begreppsbildning och 

förändring av de missuppfattningar som eleverna besitter är den som utvecklades av Posner, 

Strike, Hewson och Gertzog 1982 (7). Modellen bygger på fyra steg: a) Eleven måste bli 

missnöjd med sin nuvarande uppfattning, b) den nya uppfattningen måste vara begriplig,  

c) den nya uppfattningen måste vara rimlig, d) den nya uppfattningen måste vara givande. (7) 

Om alla dessa punkter uppfylls kan eleven förändra sina befintliga missuppfattningar.  

 

Läraren bör kontinuerligt undersöka och utforska felaktiga förklaringar hos eleverna genom 

olika tekniker: direkta frågor, försöka förutsäga resultatet av olika demonstrationer, förklara 

demonstrationer. Man kan göra opinionsundersökningar i klassen och diskutera historiska 

modeller och jämföra dessa med de rådande. Man bör dessutom alltid ge eleverna tillfällen att 

skapa och tolka förklaringar på en molekylär nivå. Viktigast är kanske dock att ge eleverna tid 

för att förändra eller förbättra sina egna förklaringsmodeller och teorier. (5) Utöver tid är 

klassrumsmiljön viktig för elevens inlärning. Forskare menar att klassrumsmiljön ska hjälpa 

eleverna att förstå vetenskap och använda vetenskapen för att förstå världen. En hjälp på 

denna väg är kognitiva konflikter, trots debatten kring dessas positiva eller negativa effekt på 
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vetenskapen. En kognitiv konflikt kan uppstå i en situation av obalans där eleven försöker att 

använda existerande tankegångar i en ny situation. (7) 

 

 

Elevers grundläggande missuppfattningar med avseende på syror och baser? 

 

  

Syror och baser 

 

Undersökningar har visat att elever oftast kan mer om syror än om baser (7, 9). Tidigare 

forskningar har identifierat generella missuppfattningar kring syror och baser och utifrån 

dessa skapat en anpassad läroplan baserad på ett arbetssätt där man strävade efter att förändra 

dessa missuppfattningar. Dessa är bland annat: en syra är något som fräter, en syra kan bränna 

dig, att prova om ett ämne är en syra kan man endast göra genom att se om det fräter på något, 

att neutralisera är att bryta ner en syra eller att omvandla från en syra, en bas är något som 

skapar en syra, en stark syra kan fräta bort material fortare än en svag syra. (7, 10)  

 

 

pH-skalan 

 

Andra missuppfattningar som kommit fram genom intervjuer och undersökningar är att elever 

uppfattar pH-värdet som omvänt relaterat till skadlighet och därmed är baser inte farliga, 

bubblor eller bubblande är ett tecken på en kemisk reaktion eller styrka, syror och baser har 

sina egna speciella färger eller färgintensiteter (baser är blå, syror är rosa och till och med 

lösningar med olika pH har olika färger). (7) Många elever uppfattar att det är indikatorn som 

bidrar med färgomslaget och att indikatorernas färgomslag sker då lösningen blir neutral. För 

många studenter ändrar alla indikatorer färg vid samma pH och detta pH-värde är alltid   

pH 7. (8) Många elever verkar dessutom tro att pH endast har med syror, inte baser, att göra. 

En vanlig förklaring till pH-värde är att det mäter syrastyrkan eller mängden syra som finns 

närvarande. Styrkan i sin tur beskrivs som hur kraftfull eller reaktiv en substans är. De flesta 

elever beskriver pH-skalan som omvänd (ju surare lösning desto lägre pH-värde) men få 

elever förstår pH-skalans logaritmiska natur. För de flesta elever är pH-skalan linjär och detta 

tankesätt används för att beskriva andra syra-bas fenomen. Elevers förståelse för titreringar 

och syra-baskemin kartlades i en studie 2005 och i denna nämner endast 25 % av de 
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deltagande eleverna (N=16) joner när de beskriver pH-värde och samtliga deltagare har 

mycket svårt att beskriva hur pH-värdet relateras till de verkliga substanserna i form av de 

närvarande partiklarna. (8) Sammanfattningsvis kan man säga att elever inte verkar förstå att 

pH: 1) är ett mått av koncentrationen, 2) inte är ett mått på styrkan eller kraftfullheten och 3) 

är en logaritmisk – inte linjär – skala.  

 

Även missuppfattningar som att molekyler slåss och att fenolftalein hjälper till vid 

neutralisation, att syror smälter metaller, att syror är starka och baser är inte starka, att pH är 

en förening som kalls fenolftalein (detta är troligtvis endast gällande i engelsktalande länder 

då stavningen blir annorlunda; phenolphthalein) en kemisk reaktion eller en siffra som är 

relaterad till intensiteten. (7) 

 

 

Neutralisationsreaktioner 

 

Neutralisationsreaktioner verkar enligt tidigare forskning vara svåra för elever att förstå. 

Eleverna har uppfattningen att alla neutralisationsreaktioner ger en neutral lösning. (6, 7) Det 

var även på detta sätt man tidigare beskrev dessa typer av reaktioner. Dessutom tyder 

samlingsnamnet ”neutralisationsreaktion” på att målet är att skapa en neutral lösning. Det här 

visar på ett stort problem – språkanvändning i vardagligt och vetenskapligt sammanhang. 

Missuppfattningar uppstår då elever söker instruktioner och man använder ord som har en 

vardaglig betydelse för eleven och en annan för den mer vetenskapligt utbildade läraren. 

Brønstedt-Lowry definierar syror och baser som partiklar som utbyter protoner (6). Syror 

verkar som protongivare och baser agerar protontagare. I en reaktion där vi har en 

protonövergång försvinner en syra och en bas, men samtidigt bildas en ny syra och en ny bas. 

I en reaktion med protonövergång kan man därför inte säga att all syra och all bas förbrukas. 

Därmed kan inte ordet neutralisation användas i dess ursprungliga betydelse. I varje reaktion 

med protonövergång är två baser och två syror inblandade. Om man presenterar detta för 

eleverna kanske neutralisationsreaktioner kan ses ur ett annat perspektiv. (6) 

 

Vissa elever tror att syror är starkare än baser och därmed har en större betydelse för 

neutralisationsreaktionen. Processen beskrivs av en del elever mycket enkelt som en kemisk 

reaktion medan andra detaljerat kan beskriva de reagerande substanserna och namnge 

produkterna som vatten och salt. En vanlig missuppfattning kring neutralisationsreaktioner 
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bland eleverna är mångas beskrivelser av processen som en blandning mellan en syra och en 

bas utan någon interaktion mellan partiklarna och där produktens neutralitet bestäms av 

antalet partiklar. (8) 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen var att, utifrån tidigare forskningsresultat, detektera och 

kvantitativt uppskatta förekomsten av missuppfattningar inom området syror och baser hos 

svenska gymnasieelever i södra Sverige som läser Kemi B. Eleverna har alla läst ”Syror och 

baser” i Kemi A, och en del läser nu detta avsnitt i Kemi B medan andra redan har avslutat 

detta avsnitt också i B-kursen. 

 

Då detta avsnitt är stort har en begränsning gjorts till att titta speciellt på tre delar: 1) Syror 

och baser i allmänhet, 2) pH-skalan och 3) Neutralisationsreaktioner.  

 

Frågeställningarna som legat till grund för studien är: 

� Hur vanliga är tidigare påvisade missuppfattningar inom området syror och baser hos 

svenska gymnasieelever? 

� Vilka skillnader kan man se mellan pojkar och flickor avseende utbredningen av deras 

missuppfattningar?  

� Vilka skillnader kan man se mellan de deltagande skolorna? 
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Metod 

 

Urval 

 

Totalt deltog 82 elever (41 flickor och 41 pojkar) från tre skolor som läste kemi B på det 

naturvetenskapliga programmet under höstterminen 2006 och som har behandlat avsnittet 

syror och baser. De deltagande eleverna har slumpmässigt valts ut från skolor i regionen 

Blekinge och Skåne. Kemilärare på gymnasienivå i Karlskrona, Kalmar, Ronneby, Karlshamn 

och Kristianstad har kontaktats via e-mail och telefon där studiens syfte och utformning har 

presenterats varefter de har fått göra intresseanmälningar för att delta i mån av tid och 

möjlighet. De skolor som avböjde sitt intresse för deltagande ansåg sig inte ha tid att delta 

eller arbetade redan med andra universitet eller högskolor i regionen. Fördelningen av de 

deltagande eleverna från de olika skolorna var enligt följande: Skola A 50 elever, Skola B 18 

elever och Skola C 14 elever. Skolorna, lärarna och eleverna försäkrades anonymitet i studien. 

 

 

Datainsamlingsmetoder 

 

För att fastställa svenska gymnasieelevers missuppfattningar inom ämnesområdet ”Syror och 

baser” utformades en enkät (se bilaga 1) utifrån tidigare forskningsresultat. En stor del av 

tidigare forskning var baserad på intervjuer och observationer vilket ledde till intresset att 

utreda dessa missuppfattningar mer kvantitativt än kvalitativt.  

 

 

Enkätutformning 

 

Enkäten innehöll tre delar: en försättssida riktad till eleverna med information om studien 

samt en försäkran om anonymitet, en sida med generella frågor kring kön, skola och allmän 

uppfattning om avsnittets svårighetsgrad samt den sista delen med ett visst antal påståenden 

som eleverna ombads ta ställning till. Enkäten innehöll 19 påståenden indelade i tre 

ämnesområden; 1) Syror och baser (9 påståenden), 2) pH-skalan (4 påståenden) samt 3) 

Neutralisation (6 påståenden).  
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Bland annat kunde nedanstående missuppfattningar påträffas i litteraturen och det var utifrån 

dessa som påståenden utformades för att undersöka hur vanliga dessa missuppfattningar 

faktiskt är hos svenska kemistuderande gymnasieelever: 

 

� molekyler slåss och kombineras  

� indikatorer (t ex fenolftalein) hjälper till vid neutralisationer 

� syror smälter metaller 

� syror är starka och baser är inte starka 

� pH är en kemisk reaktion och en siffra som är relaterad till intensiteten 

� neutralisationsreaktioner ger en neutral lösning 

� pH-värdet som omvänt relaterat till skadlighet och därmed är baser inte farliga 

� bubblor eller bubblande är ett tecken på en kemisk reaktion eller styrka 

� syror och baser har sina egna speciella färger eller färgintensiteter (baser är blå, syror 

är rosa och till och med lösningar med olika pH har olika färger) 

 

Enkäten skulle kunna ha gjorts mycket större, men begränsades till dessa tre områden för att 

göra den lätthanterlig och inte för tidskrävande för de deltagande skolorna. Tidigare 

forskningsstudier visade även att det var inom dessa områden som flest elever hade befintliga 

missuppfattningar då de är begrepp och fenomen som man stöter på i det vardagliga livet.  

 

 

Procedur 

 

Till de intresserade kemilärarna sändes mer utförlig information om studien. Ett personligt 

besök gjordes hos de kemilärare i Karlskrona som anmälde intresse för deltagande. Under 

besöket delades enkäter och missivbrev ut. Med övriga intresseanmälda lärare skedde 

huvuddelen av korrespondensen via mail. Bifogades gjorde enkäten som var undersökningens 

grund, samt ett något omformat missivbrev mer anpassat för mailkorrespondens (se bilaga 2) 

med information om studien och kontaktuppgifter till studiens ansvarige.  

 

Enkäten delades ut och samlades in från eleverna av kemilärarna. Eleverna fick den tid de 

behövde för att fylla i enkäten och deras eventuella frågor ställdes till ansvarig lärare som, i de 
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fall det behövdes, kontaktade undersökningens ansvarig för vidare information. Frankerade 

kuvert sändes till kemilärarna som sedan sände tillbaka enkäterna till undersökningsansvarig.  

 

 

Analys 

 

Allt eftersom enkäterna kom tillbaka började resultatet sammanställas. Då majoriteten av 

påståendena i enkäten var felaktiga graderades svarsalternativet efter följande skala:  

1 = Instämmer helt, 2 = Instämmer delvis, 3 = Instämmer inte och 4 = Instämmer inte alls. Det 

fanns dock vissa påståenden som kan tolkas som korrekta. Dessa påståenden graderas då 

enligt en omvänd skala: 1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer inte, 3 = Instämmer delvis och 

4 = Instämmer helt. Detta är nödvändigt för att medelvärdet skall bli en bättre indikator på 

elevernas förståelse, d v s att ett lågt medelvärde alltid visar bristande förståelse och ett högt 

medelvärde alltid visar god förståelse.   

 

Varje skola analyserades var för sig för att sedan slås samman och ge ett totalresultat för de 

deltagande skolorna. Även flickors respektive pojkars svarsalternativ separerades för att se 

skillnader mellan dessa. Ett medelvärde beräknades (utifrån ovan givna skala) för varje 

påstående. Även standardavvikelser beräknades på dessa medelvärden för att få en 

uppskattning om svarens spridning. Standardavvikelsen, SD, beräknades med följande formel: 

 

SD = √((1 / (n-1)) · (∑xi
2 – ( (∑xi)

2 /n) där n = antal svar  

∑ xi = summan av svarsvärden 

∑ xi
2 = summan av kvadraten på svarsvärden 

 

För att sedan jämföra de olika skolorna beräknades utifrån de ovan givna medelvärdena och 

standardavvikelserna för varje skola ett medelvärde per enkätdel (”Syror och Baser”, ”pH-

skalan” samt ”Neutralisation”) samt dessutom ett medelvärde på de standardavvikelser som 

varje enkätdel hade genererat. Detta gjordes för att få en uppskattning kring varje skolas 

behandling av respektive avsnitt.  
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Resultat 

 

Hur vanliga är tidigare påvisade missuppfattningar inom området syror och baser hos 

svenska gymnasieelever? 

 

 

Resultatet både bekräftar och motbevisar tidigare forskning. Medelvärdena i den första delen, 

”Syror och baser” indikerar att 

dessa missuppfattningar inte 

tycks råda i denna 

svarsgrupp. Medelvärdena 

ligger i de flesta påståenden 

relativt nära 4 (= Instämmer 

inte alls) och spridningen är 

tämligen liten. (<1) 

 

De allra flesta påståendena 

håller eleverna inte alls med 

om, vilket visar att dessa 

missuppfattningar inte alls är 

så vanliga eller att elever och 

lärare tillsammans har lyckats 

arbetat bort dessa under 

behandlingen av avsnittet.  

 

Både medelvärden och 

standardavvikelser visar på 

att eleverna verkar väl 

medvetna om att syror inte 

fräter på alla material och att 

de inte enbart är skadliga 

ämnen. Att testa om ett ämne 

 

Del 1 

 

Medelvärde 

 

SD 
Alla syror och baser är skadliga ämnen  

3,44 
 

0,85 
Syror fräter på allt 3,54 0,69 
En stark syra protolyseras inte i en 
vattenlösning eftersom de krafter som håller 
ihop molekylerna är mycket starka 

 
 

3,51 

 
 

0,88 
Det enda sättet att testa om en lösning är en 
syra eller en bas är genom att se om det fräter 
på olika ämnen 

 
 

3,69 

 
 

0,65 
En stark syra är alltid en koncentrerad syra 3,22 0,97 
Bubblor eller bubblande är ett tecken på hur 
stark en syra är 

 
3,47 

 
0,19 

Antalet väteatomer en syra innehåller 
påverkar hur stark syran är 

 
2,25 

 
1,23 

Alla ämnen som innehåller väte är syror och 
alla ämnen som innehåller OH-grupper är 
baser 

 
 

2,75 

 
 

1,08 
För att ett ämne ska kunna fungera som en 
syra måste det kunna avge protoner  

 
1,34 

 
0,83 

 

Del 2 

  

Ju lägre pH-värde en lösning har desto mer 
skadlig är den 

 
2,34 

 
0,91 

Olika pH-lösningar har olika färg 2,08 1,22 
pH är ett mått på syrastyrkan 2,81 1,25 
När pH-värdet ökar så ökar surhetsgraden 3,47 0,90 
 

Del 3 
  

I en neutralisationsreaktion förbrukas all syra 
och all bas som finns vid reaktionens början 

 
2,35 

 
1,15 

Vid slutet av en neutralisationsreaktion finns 
varken H+ eller OH- kvar 

 
2,35 

 
1,13 

Indikatorer hjälper till vid en 
neutralisationsreaktion 

 
2,55 

 
1,21 

Alla salter är neutrala 2,66 1,26 
Salter har inget pH-värde 2,72 1,19 
En neutralisation ger en lösning med pH 7 1,69 1,09 
 

Tabell 1. Enkätresultat redovisat med medelvärden och 

standardavvikelser för samtliga deltagande. 
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är en syra eller bas svarar eleverna att man kan göra på andra sätt än att se på om det fräter på 

metall eller plast. Just detta var det påstående som gav högst medelvärde i hela 

undersökningen samt ett av de lägsta standardavvikelserna. Relativt högt, med ett medelvärde 

på 3,22, hamnade även påståendet att en stark syra alltid är en koncentrerad syra, vilket 

indikerar att eleverna i de flesta fall inte har missuppfattningen att koncentrationen har med 

syrans styrka att göra.  

 

Påstående 6 –Att bubblor eller bubblande inte indikerar hur stark en syra är - är eleverna väl 

medvetna om. Medelvärdet är högt och standardavvikelsen mycket lågt kring just detta 

påstående. Vid påstående 7 sjunker medelvärdet något vilket indikerar att eleverna inte riktigt 

uppfattat att antalet protoner en syra innehåller inte är avgörande för hur stark eller svag syran 

är. Även spridningen har ökat vilket tyder på en större osäkerhet hos eleverna.  Detsamma ser 

i nästa påstående: en viss del av deltagarna instämmer inte alls i att alla ämnen som innehåller 

väte är syror och alla ämnen som innehåller OH-grupper är baser men en stor grupp anser att 

det är detta som avgör om ett ämne kan räknas som syra eller bas. Standardavvikelsen ligger 

här strax ovanför 1. Det lägsta medelvärdet i hela enkäten finner man vid första delens sista 

påstående. Här anser majoriteten av eleverna att ett ämne måste kunna avge protoner för att 

kunna fungera som en syra. Detta ger ett medelvärde på 1,34, vilket är mycket lågt och visar 

att eleverna lutar mot att helt instämma i detta påstående. Även spridningen är låg vilket visar 

att många elever är överens om detta. 

 

Avseende del 2, ”pH-skalan”, kan man generellt säga att man tydligare kan ana de tidigare 

detekterade missuppfattningarna hos eleverna. I denna del finner man lägre medelvärden samt 

ökad spridningen (större standardavvikelser) mellan de olika svarsalternativen. Många av 

eleverna instämmer delvis att ett lågt pH-värde är mer skadligt än ett högt pH-värde. Kanske 

kan man också tolka resultatet som att eleverna anser att dels låga pH-värden är skadliga men 

att också höga pH-värden är detsamma. Detta är fråga om tolkning av påståendet. Eventuella 

feltolkningar av respondenten kommer successivt att diskuteras i detta avsnitt. Denna del 

visar även att en hel del elever anser att olika pH-lösningar har olika färg. Även detta 

påstående kan tolkas på olika sitt, vilket också kommenteras i diskussionen. Det lägst 

medelvärdet, vilket också indikerar på den grövsta missuppfattningen, i del 2 finner vi kring 

pH-värdets definition. En stor del av eleverna anser att pH är ett mått på syrastyrkan, inte 

vätejonkoncentrationen. En relativt hög standardavvikelse, 1,25, visar på att eleverna dock har 

en något större spridning i sina svar på just denna punkt.  
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Den tredje och avslutande delen av enkäten behandlade neutralisationsreaktioner. Även kring 

detta verkar det finnas en hel del missuppfattningar hos den undersökta elevgruppen. 

Medelvärdena är låga och spridningen stor. Att all syra och all bas som finns vid en 

neutralisationsreaktions början förbrukas vid reaktionen verkar vara en missuppfattning, 

likaså att indikatorerna hjälper till vid reaktionen. Väldigt vanlig verkar missuppfattningen att 

en neutralisationsreaktion ger en neutral lösning vara. Medelvärdet för detta påstående är 1,69 

och standardavvikelsen den lägsta i del 3 (1,09). 

 

 

Kan man se några skillnader mellan pojkar och flickor avseende utbredningen av deras 

missuppfattningar?  

 

Resultatsammanställningen och jämförelsen mellan flickor och pojkar visade vissa skillnader 

mellan könen.  

 

Eleverna ställdes även frågan om de ansåg 

att avsnittet ”Syror och baser” är svårare än 

övriga delar av kemin. Resultatet visas i 

diagram 1. De flesta eleverna tyckte inte att 

detta område var svårare än andra delar av 

kemin.  

Extra tydligt såg man detta hos pojkarna, där 

bara ett fåtal svarade att de tyckte avsnittet syror 

och baser var svårare än t ex stökiometri. Många 

flickor hade svårt att skaffa sig en uppfattning 

kring områdets svårighetsgrad jämfört med kemins andra delar. 

 

Att pojkar verkar ha lättare för kemi som ämne än vad flickor har borde i så fall också synas i 

enkäten. Om man tittar på hur flickor respektive pojkar har svarat i enkäten ser man faktiskt 

ett mönster. Det är kanske ingen nämnvärd skillnad mellan medelvärdena om man jämför 

flickor och pojkar, men tendensen finns ändå att flickor i snitt ligger strax under pojkarnas 

medelvärden. För vissa påståenden kan man se att beräknade medelvärden skiljer sig åt 

mellan könen.  
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Diagram 1. Flickors och pojkars åsikt om 

avsnittets svårighetsgrad. 
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Ett sådant exempel är att fler flickor än pojkar anser att en syras koncentrationen är relaterad 

till hur stark den är. Denna missuppfattning är alltså vanligare hos flickor än hos pojkar. 

Detsamma gäller missuppfattningen att antalet väteatomer som en syra innehåller påverkar 

hur stark den är. Här skiljer medelvärdena ganska rejält; 1,85 för flickor och 2,59 för pojkar. 

Ytterligare ett exempel med stora skillnader i medelvärden finner man vid påståendet att alla 

ämnen som innehåller väte är syror och alla ämnen som innehåller OH-grupper är baser. 

Medelvärdet för flickorna är där 2,35 och för pojkarna 3,05.  

 

Om man tittar på del 2 ser vi en skillnad mellan flickors och pojkars svar bland annat på 

påstående 3. Detta påstående löd: ”pH är ett mått på syrastyrkan”. Medelvärdet för flickorna 

var här 2,95 och hos pojkarna 3,17. Flickornas spridning var dock större just vid detta 

påstående, men skillnaden i medelvärde är ändå talande för att denna missuppfattning är 

vanligare hos flickor än hos pojkar.  

 

I den sista och avslutande delen som behandlade neutralisationsreaktioner är skillnaden även 

här till flickornas nackdel. Fler flickor anser att alla protoner och OH-grupper är förbrukade 

vid en neutralisationsreaktions slut, och likaså anser fler flickor att resultatet vid en reaktion 

som denna är en neutral lösning med pH 7.  

 

Alltid då medelvärden mellan pojkar och flickor skiljer sig åt visar resultatet att 

missuppfattningen ifråga är vanligare hos flickor än hos pojkar, med undantag för påstående 2 

i del 2 (Olika pH-lösningar har olika färg). Dessutom är standardavvikelsen lägre för flickorna 

i 13 fall av 19 vilket kan tyda på att flickorna är mer eniga om dessa missuppfattningar.  
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Finns det några skillnader mellan de deltagande skolorna? 

 

Resultatet visade inga märkbara skillnader mellan de olika deltagande skolorna. En svag 

tendens man kunde ana var att skola A i genomsnitt hade något högre medelvärden i två fall 

av tre och dessutom den minsta standardavvikelsen. Påpekas igen bör dock att det antalet 

elever i skola A som deltog i undersökningen var märkbart större än deltagande elever från 

skola B och skola C. Elever från skola C gav ett medelvärde på 4,00 för påstående 4 i del 1. 

Standardavvikelsen för denna elevgrupp vid detta påstående är därmed 0. Annars kunde inget 

speciellt påstående urskiljas som skilde sig från de övriga två skolornas svar. En analys av de 

Påstående Flickor Pojkar 
 

Del 1 

Medel-

värde 

 

SD 

Medel-

värde 

 

SD 
Alla syror och baser är skadliga ämnen 3,50 0,82 3,63 0,89 
Syror fräter på allt 3,55 0,39 3,54 0,90 
En stark syra protolyseras inte i en vattenlösning eftersom 
de krafter som håller ihop molekylerna är mycket starka 

3,45 0,87 3,56 0,89 

Det enda sättet att testa om en lösning är en syra eller en bas 
är genom att se om det fräter på olika ämnen 

3,70 0,57 3,68 0,72 

En stark syra är alltid en koncentrerad syra 2,97 1,03 3,49 0,76 
Bubblor eller bubblande är ett tecken på hur stark en syra är 3,44 0,50 3,50 0,89 
Antalet väteatomer en syra innehåller påverkar hur stark 
syran är 

1,85 1,10 2,59 1,25 

Alla ämnen som innehåller väte är syror och alla ämnen 
som innehåller OH-grupper är baser 

2,35 1,17 3,05 1,10 

För att ett ämne ska kunna fungera som en syra måste det 
kunna avge protoner  

1,30 0,79 1,38 0,87 

 

Del 2 

    

Ju lägre pH-värde en lösning har desto mer skadlig är den 2,18 1,00 2,73 0,81 
Olika pH-lösningar har olika färg 2,88 1,12 2,46 1,30 
pH är ett mått på syrastyrkan 2,95 1,21 3,17 1,03 
När pH-värdet ökar så ökar surhetsgraden 3,39 1,00 3,54 0,81 
 

Del 3 
    

I en neutralisationsreaktion förbrukas all syra och all bas 
som finns vid reaktionens början 

2,39 1,13 2,32 1,19 

Vid slutet av en neutralisationsreaktion finns varken H+ 
eller OH- kvar 

2,08 1,02 2,64 1,18 

Indikatorer hjälper till vid en neutralisationsreaktion 2,58 1,18 2,51 1,25 
Alla salter är neutrala 2,68 1,12 2,81 1,14 
Salter har inget pH-värde 2,45 1,25 2,95 1,09 
En neutralisation ger en lösning med pH 7 1,43 0,87 1,95 1,22 

 

Tabell 2. Enkätresultat för flickor respektive pojkar redovisat med medelvärden och 

standardavvikelser. 
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enskilda påståendena skola för skola visade alltså inga stora skillnader på någon speciell 

punkt.  

 

En jämförelse gjordes även av beräknade 

standardavvikelser för de olika skolorna. På 

grund av sitt stora elevantal uppvisade Skola 

A den lägsta spridningen i samtliga delar av 

enkäten (Del 1 = 0,86, Del 2 = 1,05  

och Del 3 = 1,11). Skola B och C uppvisade, 

troligen på grund av sitt låga deltagarantal 

något högre standardavvikelser enligt 

följande: Skola B – Del 1= 1,13, Del 2 = 1,05 

och Del 3 = 1,19 samt Skola C – Del 1 = 0,90, 

Del 2 = 1,08 och Del 3 = 1,32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Jämförelse av medelvärden mellan de 

tre deltagande skolornas elevsvar för respektive 

enkätdel. 
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Diskussion 

 

Resultatet visar att elever i svenska gymnasieskolor har relativt goda kunskaper kring syror 

och baser i allmänhet. Del 1 av enkäten visar att de flesta eleverna inte har några av de 

missuppfattningar som påvisats av tidigare forskning. Det kan finnas tre förklaringar till detta. 

Det ena är att eleverna har erfarenheter från litteratur och populärvetenskap som beskriver 

området på ett korrekt och lättförståeligt sätt så att individen inte själv behöver utveckla 

teorier och förklaringar på fenomen som de stöter på i vardagen. Kanske har media, skola och 

samhället blivit bättre på att presentera naturvetenskap på ett enkelt sätt. I och med att man 

mer och mer belyser befintliga miljöproblem i samhället möter man kanske oftare denna kemi 

i vardagen och kan låta det sjunka in från gång till gång. Dessutom kan man se kemin i ett 

annat, mer verklighetsbaserat och igenkännbart, perspektiv vilket väcker ett intresse och 

viljan till att lära sig mer.  

 

En annan förklaring till varför eleverna inte har dessa missuppfattningar kan vara att de 

kunnat bearbeta sina missuppfattningar i skolan och utvecklat eller tagit till sig mer 

vetenskapligt accepterade förklaringar. Om de stött på situationer där deras egna förklaringar 

inte längre räcker till så ställs deras teorier på sin spets och de är villiga att utveckla en 

alternativ förklaring. Den alternativa förklaringen behöver inte nödvändigtvis vara motsatsen 

till deras tidigare utan ett komplement som får bitarna att falla på plats. Här visar tidigare 

forskning också att det ofta är under laborationer som eleverna inser sina egna teoriers 

begränsningar. Elever som laborerade mer utvecklade också efter hand mer vetenskapligt 

accepterade teorier. (6)  

 

En tredje möjlig förklaring till detta resultat kan vara att enkäten inte lyckades mäta de 

missuppfattningar som den ämnade. Detta gäller naturligtvis inte enbart den första delen utan 

samtliga tre enkätdelar. Påståendena kan tolkas olika av olika personer, vissa påståenden kan 

vara felaktigt formulerade och så vidare. Detta är en nackdel med just denna analysmetod. 

Feltolkningar kan ske både vid enkätutformningen samt vid ifyllandet och analysen av 

densamma. Det finns inget utrymme att kommentera sina svar om man skulle vilja förtydliga 

dessa. Detta kommer diskuteras löpande under diskussion då de olika resultaten analyseras.  
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En av de få missuppfattningar i del 1 som kunde konstateras var att många elever ansåg att 

antalet protoner en syra har påverkar hur stark syran är. Detta resultat kan tolkas på olika sätt. 

Antingen menar eleverna att ju fler protoner en syra har desto starkare är den. Detta är 

märkligt, då det enligt min erfarenhet är så att det vanligaste exemplet på starka syror i 

kemiundervisningen är HCl, saltsyra. Kanhända är det så att eleverna tänker sig att ju fler 

protoner en syra har, desto fler ger den ifrån sig och att den därmed bidrar till en kraftigare 

pH-sänkning. Eleverna skulle även kunna ha tänkt tvärt om: starka syror (som t ex HCl) har få 

protoner, och inte fullt stå starka syror (t ex H2CO3) har fler protoner i och med att det ofta är 

de exempel som ges i undervisningen. Formuleringen skulle istället kunna varit ett ledande 

påstående som eleverna hade fått ta ställning till, t ex: Om en syra innehåller två eller fler 

protoner så är det en svag syra, eller som tidigare forskare ställt frågan; ”När antalet väte ökar 

i en syras kemiska formel så blir syran allt starkare”. Man skulle då kunna ha avgjort vilken 

av ovanstående tankegångar eleverna hade.  

 

Missuppfattningen att en stark syra alltid är en koncentrerad syra bottnar troligtvis i att stark 

och koncentrerad ofta följs åt i andra sammanhang, t ex när man talar om smakämnen. Ett 

starkt glas saft har en hög koncentration av saftkoncentratet. Denna missuppfattning kan 

alltså, liksom andra i denna undersökning (bland annat de kring neutralisation) härledas till ett 

språkligt missförstånd.  

 

Vissa andra påståenden innehåller dubbla frågor. Ett exempel på detta är påstående 1: ”Alla 

syror och baser är skadliga ämnen”. Här hade det varit bättre att påstå att alla baser är farliga 

ämnen och haft ett liknande påstående kring syror. Då skulle man dessutom fått en 

uppskattning om eleverna faktiskt ansåg att syror är farligare än baser. Medelvärdet på fråga 1 

var 3,22, något under övriga medelvärden i del 1. Vissa elever har här valt alternativet 

”Instämmer delvis”, och menar då troligen att vissa syror faktiskt är farliga eller skadliga, 

medan andra inte är det. Vissa svar i enkäten, bland annat vid påstående 1 i del 1, tyder dock 

på att eleverna anser att syror generellt är mer skadliga än baser. Anledningen till detta skulle 

kunna vara att man stöter på och hör talas om syror som ”farliga” ämnen. Sällan hör man i 

media talas om baser eller basiska lösningar. 

 

Ett annat påstående med dubbla frågor är nummer 8. Att ”Alla ämnen som innehåller väte är 

syror och alla ämnen som innehåller OH-grupper är baser” skulle med fördel kunna delas upp 

i två skilda påståenden för att bättre få en översikt över elevernas tankar kring detta.  
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Det är uppenbart att syror definieras enligt Brønstedt-Lowry modellen i skolorna eftersom 

både medelvärdet och standardavvikelsen är låga vid sista påståendet i del 1. Många elever 

instämde helt i påståendet att ”För att ett ämne ska kunna fungera som en syra måste det 

kunna avge protoner”. Enligt Arrhenius definieras en syra som en substans som producerar H+ 

i vattenlösning men detta verkar inte betonas i kemiundervisningen. Att man låser sig till en 

modell kan vara den faktor som gör att elever får svårigheter att förstå vissa processer, t ex 

neutralisationsreaktioner. Kan det vara så att man väljer bort vissa modeller, som dock har ett 

historiskt värde, för att simplifiera kemiundervisningen?  

 

Enkätdelen som berörde pH-skalan visade också på andra missuppfattningar. Eleverna hade 

inte lika mycket kunskaper om pH-skalan som de hade om syror och baser i allmänhet. Ett 

problem man ofta stöter på när man arbetar med pH-skalan är elevernas bristande kunskaper i 

matematik. 

 

Många elever verkar anse att ett lågt pH-värde är mer skadligt än ett högt pH-värde genom sitt 

svar på påstående 1 i del 2. En förklaring till varför eleverna har svarat som de gjort kring 

detta påstående kan vara att de anser att en lösning med mycket lågt pH-värde är mer skadlig 

än en neutral lösning. Möjligtvis kan det vara så att påståendet inte är helt tydligt formulerat 

för att kunna detektera den vanliga missuppfattningen att mycket låga pH-värden är farligare 

än mycket höga.  

 

En stor del av eleverna uppgav att de ansåg att olika pH-lösningar har olika färg. 

Missuppfattningen som påståendet syftade till att påvisa var att pH-lösningarna i sig själva var 

olikfärgade. Det som eleverna kan ha syftat på är att man med hjälp av indikatorer kan ge 

olika pH-lösningar olika färg – och kanske var frågan för öppen för att påvisa den tidigare 

konstaterade missuppfattningen att elever ofta uppfattar att syror har en viss färg och baser en 

annan (6) och att man istället visade att eleverna vad medvetna om att med hjälp av olika 

indikatorer kan man färga lösningar i olika färger om de har olika pH-värden.  

 

Medelvärdet på 2,13 (SD = 1,25) vid påstående 3 i del 2 (”pH är ett mått på syrastyrkan”) 

visar att eleverna inte har rätt definition av pH. Eleverna har troligtvis tolkat påståendet som 

att vid tillsats av en stark syra får man en större skillnad i pH än vad tillsats av en svag syra 
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skulle göra, och även om tanken i sig inte är fel tyder resultatet på att en tydligare definition 

av vad ett pH-värde betyder är nödvändig. 

 

Neutralisationsreaktioner verkar uppenbarligen ställa till problem för eleverna. Precis som 

tidigare forskning visat så anser en stor del av eleverna att en neutralisationsreaktion ger en 

neutral lösning och att alla H+ och OH- som fanns vid reaktionens början därmed har 

förbrukats. Problematiken med reaktionernas samlingsnamn kan därmed fastslås. En 

neutralisationsreaktion borde, enligt dess namn, resultera i en neutral lösning. Ordet 

neutralisation kan därmed i detta sammanhang inte användas i sin ursprungliga betydelse. I 

varje reaktion med protonövergång är två baser och två syror inblandade. Om man presenterar 

detta för eleverna kanske neutralisationsreaktioner kan ses ur ett annat perspektiv. En trolig 

förklaring till dessa missuppfattningar är att vid de tillfällen som eleverna oftast kommer i 

kontakt med neutralisationsreaktioner är det i samband med titreringar. Vid en titrering skulle 

flera av de påståenden som här avsedde neutralisationsreaktioner vara sanna, t ex att vid en 

titrering förbrukas alla syra och all bas som finns vid reaktionens början. Dessutom blir 

påstående tre sant vid titrering. Vid denna metod kan man nämligen ta hjälp av indikatorer för 

att studera ett färgomslag. Men eftersom syftet var att undersöka elevers missuppfattningar 

kring neutralisationsreaktioner har jag valt att tolka dessa påståenden som felaktiga. 

 

Resultaten visar tydligt att eleverna har en relativt god förståelse för syror och baser i 

allmänhet men inte de processer som de är inblandade i. Kanske bör fokus skiftas något till att 

ge eleverna en förståelse för de processer som påverkar vårt vardagsliv istället för att ge 

förståelse för dess komponenter. Det är också detta som är syftet med kemiämnet i skolan, 

enligt Skolverket: ”att ge en fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om 

kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och 

livsmiljö. Utbildningen syftar dessutom till att ge sådana kemikunskaper som behövs för att 

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

ställning i miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle.” (1) Detta bör beaktas av 

kemiundervisande lärare. Visst är det viktigt med de små delarna för att förstå helheten, men 

ibland är det helheten som väcker intresset och viljan till att lära sig och förstå mer av 

detaljkunskaperna. Jag skulle gärna vilja se mer fokus på omvärlden, det samhälle vi lever i 

och kemins betydelse för dessa. Enligt de programmål som är uppställda för det 

Naturvetenskapliga programmet ska; ”miljö- och resursfrågor vara en viktig del av 

utbildningen. Insikter i sådana frågor ska utvecklas på ett naturligt sätt i flera av de ämnen 
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som ingår i utbildningen. Detta ska bidra till att skapa en samlad förståelse av dessa frågor 

och för hur miljöfrågor kan lösas genom samverkan mellan olika discipliner inom 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.”(1) Här har kemin en viktig uppgift och 

jag tror att man skulle behöva justera dagens undervisningsfokus i kemiundervisningen och 

arbeta mer ämnesövergripande för att nå dessa mål. Man kan även läsa att; ”För 

begreppsutvecklingen är eleverna beroende av att se samband, både inom och mellan ämnen 

och mellan teori och verklighet.”  

 

Sammanställda resultat visade en svag tendens att flickor hade fler missuppfattningar kring 

avsnittet än vad pojkarna hade. Dessutom var standardavvikelsen för de påståenden där 

flickorna gav ett lägre medelvärde än pojkarna lägre än pojkarnas standardavvikelser på 

motsvarande påståenden. Detta kan indikera att de djupt rotade missuppfattningarna kanske är 

ännu mer rotade hos flickorna än hos pojkarna.  

 

Undersökningen, som omfattade 82 elever, var något snedfördelad mellan de olika skolorna 

då skolorna hade olika många elever. Troligtvis har inte resultatet påverkats i någon större 

utsträckning av detta i och med att den större skolans deltagande elever undervisades av två 

olika lärare. Resultatet är dock endast applicerbart på svenska kemistuderande gymnasieelever 

i södra Sverige. De deltagande eleverna i denna undersökning kommer från samma region, 

men har inget samarbete med varandra (med undantag för de två kemilärare som undervisade 

på samma skola) så olika undervisningsformer borde ha kommit till uttryck i denna 

undersökning. Trots detta kunde man alltså inte påvisa några märkbara skillnader mellan 

elevgruppernas missuppfattningar. Någon förklaring till Skola C´s utmärkande svar på 

påstående 4  i del 1 erhålls inte. Som tidigare nämnts har laborationer stor betydelse för att 

motverka elevers missuppfattningar och det skulle varit intressant att tala med undervisande 

lärare i efterhand för att se om någon laboration utförts kring detta område eller om det är en 

slump att alla elever valt samma svarsalternativ. Då elevgruppen på denna skola var ganska 

liten är det senare dock ingen omöjlighet.  

 

För att ha fått ett bättre resultat skulle man kunna ha skickat ut en testenkät och sedan 

utformat den riktiga enkäten utifrån de svar man då fått. Detta för att få en bättre insikt i 

elevernas missuppfattningar och kunna undersöka dessa närmare. Tyvärr har inte tid eller 

elevunderlag funnits för denna uppgift.  
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Undersökningens resultat skapar nya frågor och funderingar. Det hade t ex varit intressant att 

göra samma typ av undersökning före samt efter en elevgrupp har arbetat med området syror 

och baser för att se om deras missuppfattningar bearbetas under inlärningsprocessen. När man 

nu dessutom har gjort en kvantitativ uppskattning av missuppfattningarnas förekomst skulle 

det vara intressant att göra en djupdykning, förslagsvis med intervjuer, för att reda ut dessa 

ytterligare.  
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                                                                                                                        BILAGA 1 

ENKÄT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej! 
 

Det du nu håller i din hand är en enkätundersökning som utförs för att kunna ta reda på vad ni 
elever tycker är svårt inom området syror och baser. Resultatet kommer att användas som 
underlag för mitt examensarbete i lärarutbildning på Karlstad universitet. Ungefär 100 

kemistuderande ungdomar på olika gymnasium deltar i undersökningen som pågår under den 
här terminen. 

 
Den här enkäten är indelad i tre delar. Den första delen handlar om din uppfattning om syror 

och baser rent generellt. I del två får du fundera kring pH-skalan och i den sista och 
avslutande delen handlar det om neutralisationsreaktioner. 

 
Varje del av enkäten består av ett antal påståenden och din uppgift blir att bestämma hur väl 

dessa påståenden stämmer. Ju fler svar du ger desto bättre resultat får den här 
undersökningen, men om du verkligen inte har en aning så kryssa då i alternativet ”Vet ej”. 
Men just ditt svar kan vara avgörande för undersökningens resultatet - så försök att ta 

ställning till så många påståenden som möjligt. 
 

Undersökning är anonym så du behöver inte skriva ditt namn. Däremot får du gärna fylla i om 
du är man eller kvinna. 

 
Stort tack för att du vill hjälpa mig med min undersökning! 

 
Sist, men inte minst, önskar jag dig lycka till med dina fortsatta kemistudier! 

 
 
 
 
 

Hälsningar från Helene Lindeblad 
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Men först - några uppvärmningsfrågor… 

 
 

1. Är du  man � 
eller  kvinna � 

 
 
 

2. Vilken skola går du på? 
 
 
 

 

 
3. Anser du att avsnittet om syror och baser är svårare än andra avsnitt du läst i kemin? 

 
 Ja � 
 Nej � 
 Vet ej � 
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Del I Syror och baser      
  

Påstående 

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

 

Vet ej 

1 Alla syror och baser är 
skadliga ämnen
  

� � � � � 

 
2 

 
Syror fräter på allt 
 

� � � � � 

 
3 

 
En stark syra protolyseras 
inte i en vattenlösning 
eftersom de krafter som 
håller ihop molekylerna är 
mycket starka 
 

� � � � � 

 
4 

 
Det enda sättet att testa 
om en lösning är en syra 
eller en bas är genom att 
se om det fräter på olika 
ämnen, t ex metall eller 
plast 
 

� � � � � 

 
5 

 
En stark syra är alltid en 
koncentrerad syra 
 

� � � � � 

 
6 

 
Bubblor eller bubblande är 
ett tecken på hur stark en 
syra är 
 

� � � � � 

 
7 

 
Antalet vätejoner en syra 
innehåller påverkar hur 
stark syran är 
 

� � � � � 

 
8 

 
Alla ämnen som 
innehåller väte är syror 
och alla ämnen som 
innehåller OH-grupper är 
baser 
 

� � � � � 

9 För att ett ämne ska kunna 
fungera som en syra måste 
det kunna avge protoner 
(H+) 

� � � � � 

 
 
 
 
      

 

 

Bara en 

sida kvar! 
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Del II 

 

pH-skalan 

     

  

Påstående 

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

 

Vet ej 

1 Ju lägre pH-värde en 
lösning har desto mer 
skadlig är den 
 

� � � � � 

 
2 

 
Olika pH-lösningar har 
olika färg 
 

� � � � � 

 
3 

 
pH är ett mått på 
syrastyrkan 
 

� � � � � 

 
4 

 
När pH-värdet ökar så 
ökar surheten 
 

� � � � � 

 
 

      

 
Del III 

 

Neutralisation 

     

  
Påstående 

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

 

Vet ej 

1 I en neutralisations-
reaktion förbrukas all 
syra och all bas som 
finns vid reaktionens 
början 
 

� � � � � 

 
2 

 
Vid slutet av en 
neutralisationsreaktion 
finns varken H+ eller 
OH- kvar 
 

� � � � � 

 
3 

 
Indikatorer hjälper till 
vid en 
neutralisationsreaktion 

� � � � � 

 
4 

 
Alla salter är neutrala 
 

� � � � � 

 
5 

 
Salter har inget pH-
värde 

� � � � � 

 
6 

 
En neutralisations-
reaktion ger en lösning 
med pH7 

� � � � � 
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BILAGA 2 

FÖLJEBREV 

 

Hej! 

 

Till att börja med vill jag framföra ett stort tack för att du och dina elever deltar i min undersökning. Syftet 

med den här undersökningen är  att, utifrån tidigare forskningsresultat, detektera och kvantitativt 

uppskatta förekomsten av missuppfattningar inom området syror och baser hos svenska gymnasieelever som 

läser Kemi B. Forskning har visat att en hel del av elevernas svårigheter beror på elevers egna 

vardagsföreställningar och det är utifrån dessa och tidigare forskning som enkäten är utformad. 

 

Jag, Helene Lindeblad, som gör undersökningen, studerar till gymnasielärare i kemi och biologi. I slutfasen 

av utbildningen, där jag nu befinner mig, genomförs detta examensarbete med undersökande karaktär. 

Resultatet av undersökningen kommer att sammanställas i en rapport och redovisas vid ett seminarium på 

Karlstad universitet i januari. 

 

Undersökningen omfattar cirka hundra elever på gymnasienivå, som alltså har läst avsnittet syror och 

baser. Eleverna studerar på olika gymnasieskolor i Karlskrona, Ronneby och Kristianstad. Undersökningen 

är anonym – det enda eleverna behöver skriva är den skola de tillhör samt om de är män eller kvinnor. 

 

När eleverna sedan har fyllt i enkäten kan du sända dem tillbaka till mig i det frankerade kuvert som 

medföljer försändelsen. 

 

Om du har några frågor kring enkäten eller undersökningen i helhet får du gärna kontakta mig! Jag är nu 

ute på slutpraktik på Komvux i Karlskrona och nås därför lättast dagtid på telefonnummer xxxx-xxx xxx. 

Självklart kan du även kontakta mig via mail på xxxxxxx@xxxx om du föredrar det. 

 

 

Återigen – stort tack för er medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Helene Lindeblad 


