
 
 

 

  

EXAMENSARBETE INOM  

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, 

AVANCERAD NIVÅ, 15 HP 

STOCKHOLM, SVERIGE 2020 

Kemins tre perspektiv i undervisningen 

makroskopiskt, symboliskt och submikroskopiskt 

En tematisk analys baserad på semistrukturerade intervjuer 

 

 

 

Oskar Laaksonen 

 

 

KTH 

SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 



 
 

  



 
 

 

  

  

Kemins tre perspektiv i undervisningen 

makroskopiskt, symboliskt och submikroskopiskt 

En tematisk analys baserad på semistrukturerade intervjuer 

- 

Three perspectives of chemistry education: 

Macroscopic, symbolic and submicroscopic 

A thematic analysis based on semi structured interviews 

- 

Oskar Laaksonen 

Examensarbete inom teknik och lärande på programmet kompletterande 
pedagogisk utbildning 

Handledare: Helena Lennholm, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 

Examinator: Per Norström, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

I den här uppsatsen beskrivs på vilket sätt kemins tre perspektiv 

(makroskopiskt, submikroskopiskt, symboliskt) förekommer i lärares 

kemiundervisning. 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med 13 lärare 

som spelades in och transkriberades. Några av lärarna undervisar i kemi i 

grundskolans senare år och några i gymnasieskolan. Därefter gjordes en 

tematisk analys av intervjuerna. 

I analysresultatet framgick följande teman: 

• Lämplig substans 

• Elevens (förståelse) inre bild 

• Omedveten medvetenhet 

• Två perspektiv i taget 

I temat lämplig substans framgick att lärare i sin undervisning ofta 

använder substanser som elever känner till sedan tidigare. 

I temat elevens (förståelse) inre bild framgick att lärare i första hand 

försöker hjälpa eleven att föreställa sig hur kemin fungerar. 

I temat omedveten medvetenhet framgick att de tre perspektiven förekom 

i lärares kemiundervisning även om endast en tillämpade detta medvetet och 

systematiskt. I de andras undervisning fanns begreppen med även om lärarna 

inte tänkte på det. 

I temat två perspektiv i taget framgick att lärarna oftast arbetade med två 

perspektiv och sällan med alla tre samtidigt.  

De tre perspektiven (begreppen) förekommer i samtliga lärares undervisning 

men de flesta lärare använder andra termer för detta. Begreppen används ofta 

tillsammans och ostrukturerat vilket kan bidra till missuppfattningar hos 

eleverna. Endast en lärare undervisar systematiskt utifrån terminologin 

makroskopiskt, submikroskopiskt och symboliskt.  
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Abstract 

In this essay it is described in what way three perspectives (macroscopic, 

submicroscopic, symbolic) of chemistry occur in teachers’ chemistry 

education.  

Data was collected using semi structured interviews with 13 teachers. The 

interviews were recorded and transcribed. Some of the teachers work with 

chemistry education in the upper stage of the primary school and some work 

in upper secondary education (high school). Then thematic analysis was 

applied on the transcribed interviews.  

The following themes were found in the resulting analysis: 

• Appropriate substance 

• The student’s mental picture 

• Unaware awareness 

• Two perspectives at a time 

In the theme appropriate substance it was found that teachers often use 

substances in their education that are already known to the student. 

In the theme the student’s mental picture it was found that teachers 

generally try to help the student imagine how chemistry works. 

In the theme unaware awareness it was found that the three perspectives 

occurred in the teachers’ education, but the words were only applied by one of 

the teachers systematically. In the other teachers’ teaching the concepts were 

part of the education even if the teachers weren’t aware of the terminology. 

In the theme two perspectives at a time it was found that the teachers 

usually applied two perspectives but seldom all three at the same time. 

The three perspectives (the concepts) exist in all teacher’s education but most 

of the teachers use other expressions. The concepts are used together and 

unstructured which may contribute students’ misconceptions. Only one 

teacher educates systematically using the terminology macroscopic, 

submicrosopic and symbolic. 
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1 Inledning 

Kemi är ett svårt skolämne. Åtminstone om man lyssnar på kommentarer från 

omgivningen när man berättar att man läser till kemiingenjör, kemilärare 

eller att man arbetar som kemist. Några vanliga kommentarer är ”oj, vad 

svårt” eller så avslöjar personen ”åh vad coolt, det skulle jag aldrig kunna göra” 

och slutligen ”wow, du måste vara jättesmart”.  

Uppfattningen begränsas inte till allmänheten utan gäller även för exempelvis 

elever som aktivt har valt att läsa ett naturvetenskapligt program på 

gymnasiet. De upplever kemin som ointressant och har svårt att föreställa sig 

som framtida kemister eller naturvetare. Det påpekar Broman (2015) som i 

sin avhandling presenterar ett försök att göra kemiämnet mer intressant, 

meningsfullt och tar upp den negativa bilden som kretsar kring ämnet. 

Även Johnstone (2000) tar upp dystra fakta och beklagar sig inledningsvis 

över att den ämnesdidaktiska forskningen mellan 1960-talet och 2000-talet 

har misslyckats med att lösa viktiga problem i kemiundervisningen som 

exempelvis har att göra med elevers missuppfattningar kring kemisk bindning 

och förståelsen av materia. Han målar upp en bild med flera misslyckanden 

som han anser borde kunna rättas till. Slutligen tar skribenten upp att 

svårigheter minskar intresset för elever och studenter att läsa ämnet. 

Den bleka bilden bekräftas av Sirhan (2007) som skriver att svårigheter 

uppstår vid elevers förståelse av abstrakta koncept i kemi. Dessa koncept är i 

sin tur nödvändiga fundamentala byggstenar för förståelsen av mer 

avancerade teorier i vidare studier inom kemi och naturvetenskap (Taber, 

2002). 

Lyckligtvis har kemididaktikforskare inte bara beklagat sig över ämnets 

utmaningar och brister utan även undersökt och föreslagit på vilket sätt 

problemområden kan tacklas. Johnstone (2000) beskriver att 

kemiundervisning bör bedrivas utifrån något som eleven redan har i sitt 

långtidsminne (LTM) och hur man kan bygga upp kemiundervisningen 

systematiskt med utgångspunkt i sådant som redan är bekant för eleverna. I 

sitt resonemang förklarar han lämpliga övergångar för framgångsrik 

kemiundervisning för att öka förståelsen hos eleverna (se avsnitt 2.2.1 för en 

mer komplett beskrivning). I Gilbert & Treagust (2009) beskrivs tre 

perspektiv på kemistudier: det som kan ses och mätas (makro), det som inte 

kan ses med blotta ögat som atomer, molekyler (submikro) och olika sätt att 

symbolisera detta (symboliskt).  
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1.1 Definitioner 

I den här studien används följande ord och de definieras på följande sätt (I 

Nationalencyklopedin. Hämtade 26 januari, 2020, från http://www.ne.se/ ). 

Abstrakt – ”saknande individuella drag eller påtaglighet; motsats: 

konkret” 

Aspekt – ”(ett av flera) sätt att betrakta eller analysera ngn 

företeelse t.ex. ett problem el. en fråga” 

Begrepp – ”det abstrakta innehållet hos en språklig term till 

skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) 

objekt som termen betecknar eller appliceras på.” 

Fackterm – ”ord som har väl avgränsad specialbetydelse inom ngt 

verksamhetsområde och som antingen inte finns i allmänspråket el. 

har en betydelse som är skild från allmänspråkets.” 

Term – ”fackterm, ord eller uttryck med fastställd definition i en 

viss terminologi.” 

Terminologi – ”dels en uppsättning facktermer som hör till ett 

visst fackområde, dels läran om hur begrepp och termer uppstår och 

utvecklas samt relationerna dem emellan (terminologilära).” 

Uttryck – ”flertydig term som används i språkvetenskap, 

semantik, estetik m.fl. vetenskaper.” 

Definitioner för de tre perspektiven i den kemiska triangeln är inspirerade av 

Gilbert & Treagust (2009, sid 5): 

Makro – det som kan ses och upplevas eller mätas 

Submikro – atomer, molekyler, joner och strukturer 

Symboliskt – symboler, formler, ekvationer, grafer… 

Utöver dessa definitioner innefattar symbolperspektivet även exempelvis 

dansrörelser och ballonger – alltså något som visar hur det skulle kunna se 

ut på submikronivå. 

Övriga definitioner 

Den kemiska triangeln, tripletten – de tre perspektiven 

tillsammans (Talanquer, 2011). 

http://www.ne.se/
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2 Bakgrund 

Följande stycken utgör uppsatsens bakgrundsinformation som övergår i en 

genomgång av tidigare forskning och som slutligen utmynnar i den 

frågeställning som behandlas i den här uppsatsen. 

År 1982 beskrev Alex H. Johnstone i sin artikel ”Macro- and micro-chemistry” 

att erfarna kemister ser kemin utifrån åtminstone tre perspektiv och att 

noviser har svårt att göra detta. Artikeln i fråga har inte hittats men flera 

forskare (Treagust, Chittleborough & Mamiala, 2003; Gilbert & Treagust, 

2009; Talanquer, 2011) refererar till just detta arbete när de presenterar sina 

egna bidrag till forskningen inom kemididaktik. Stojanovska, Petruševski & 

Šoptrajanov (2017) framhöll att ”det är ett välkänt faktum att kemikunskap 

inhämtas utifrån tre perspektiv”, nämligen (fri översättning): 

• Makroskopiskt 

• Submikroskopiskt 

• Representativt/Symboliskt 

Dessa perspektiv handlar om det som kan observeras, det som inte kan ses och 

symboler för att försöka förstå det som inte kan ses och detta illustreras ofta 

som en triangel med just dessa tre hörn, den så kallade kemiska triangeln 

(Talanquer, 2011; Gilbert & Treagust, 2009). Dessa författare lyfter fram att 

det har funnits olika sätt att namnge och tolka de ingående delarna (hörnen). 

Gilbert & Treagust (2009, sid 6) listar exempelvis tio olika sätt på hur de tre 

perspektiven har namngivits mellan åren 1986 – 2003. I listan med dessa tio 

exempel har Johnstone (1991; 1993; 2000) själv bidragit med inte mindre än 

tre olika namn för perspektiven. Även Talanquer (2011) har uppmärksammat 

att forskare namnger aspekterna på olika sätt. Utöver detta påpekar han att 

komponenternas begrepp – perspektivens betydelse och omfattning – har 

definierats på olika sätt i tidigare studier. Ett litet urval av denna inkongruens 

illustreras i tabell 1. 

Ett exempel på variationen som förekommer i tabell 1 är att det 

makroskopiska perspektivet i en studie har delats upp i något observerbart 

och greppbart medan en annan undersökning behandlade detta och dessutom 

ämnens mätbara egenskaper. Det submikroskopiska perspektivet har i en 

annan studie delats upp i enskilda atomer kontra atomer som sitter ihop med 

någon slags bindning. Slutligen presenterar Talanquer (2011) en diskussion 

om att det symboliska perspektivet kan bestå av matematiska eller kemiska 

tecken, eller båda. Utöver dessa exempel i tabell 1 finns en uppsjö andra sätt 

att tolka och använda de tre aspekterna i både forskning och undervisning. 
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TABELL 1: ETT URVAL AV DE TRE PERSPEKTIVENS INNEBÖRD OCH MENING (TALANQUER, 

2011) 

Perspektivens 

betydelse i olika 

studier. 

Makroskopiskt 

perspektiv 

Submikroskopiskt 

perspektiv 

Symboliskt 

perspektiv 

Observerbart och 

greppbart. 

Uppdelning i en enda 

partikel (atom) eller 

flera partiklar 

(molekyler) 

Symbolisk kontra 

algebraisk 

uppdelning. 

Observerbart och 

greppbart men 

också mätbara 

egenskaper som 

pH, temperatur, 

tryck, densitet och 

koncentration. 

Uppdelning i mol, 

molekyler eller något 

elektriskt. 

Alla 

symboliserande 

tecken oavsett om 

de är kemiska 

eller 

matematiska. 

 

Johnstones ursprungliga idé om att kemiämnet studeras utifrån tre perspektiv 

har länge format kemiundervisningen i skolan (Talanquer, 2011). Senare har 

olika forskare tillfört mening och breddat termernas betydelser. Ett resultat 

som Talanquer (2011) beskriver är att dessa omarbetningar och 

omskrivningar har lett till att användningen av den kemiska triangeln har 

berikat den ursprungliga idén. Å andra sidan lyfter författaren upp tre 

problem. 

För det första bidrar den ambivalenta användningen av perspektiven till 

utmaningar att tolka forskningsresultat. En forskare kan anse att studien 

berör två vitt skilda perspektiv medan en annan betraktar dem som varianter 

av samma. Då uppstår frågan vad som egentligen har undersökts. Talanquer 

(2011) resonerar kring en studie i vilken undersökningen påstås handla om att 

studenten ska ”gå” från ett submikroskopiskt perspektiv till ett symboliskt och 

han anmärker att både början och slutet på uppgiften i själva verket kan anses 

tillhöra det symboliska hörnet på den kemiska triangeln.  

Sedan berör Talanquer (2011) dilemmat att vissa blivande lärare har ett 

okritiskt förhållningssätt till de tre perspektivens existens eller att de blir 

förvirrade över deras möjliga betydelser.  

Den tredje aspekten som tas upp är att fackmän i kemi tillämpar samtliga tre 

perspektiv, eller någon variant av dessa, i sin egen förståelse av kemiämnet 

(Johnstone, 1991). Emellertid lär sig noviser i första hand utifrån det 

makroskopiska perspektivet och får sällan stöd för att se de andra två. 

Problemet som nämns är att kemin huvudsakligen förklaras med 

utgångspunkt i perspektiven submikroskopiskt och symboliskt vilket leder till 

förvirring, överbelastat arbetsminne med sluteffekten att motivationen för 

ämnet minskar och därmed också studieresultaten (Johnstone, 1991). 
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Som en kontrast till att perspektiven ska vara tre visar Talanquer (2011) på en 

alternativ modell som inbegriper fler dimensioner och aspekter av 

kemiämnet. Modellen innehåller till exempel ord som tid, energi, subatomärt, 

molekyl, matematiskt och konceptuellt. Dock tar han upp att den mer 

komplexa modellen troligen blir opraktisk för lärare eftersom de inte kommer 

lyckas förklara den för sina elever, men att exempelvis läromedelsförfattare 

kan dra nytta av att ha fler aspekter i åtanke när de skapar 

undervisningsmaterial. För den genomsnittlige läraren erbjuder Talanquer 

(2011) en variant av de tre perspektiven som enligt honom täcker in relevant 

kemiundervisning. Han kallar det för tre typer som namnges på följande sätt: 

• Experiences – erfarenheter, det som kan observeras och mätas 

• Models – förklarande teoretiska modeller  

• Visualisations – kemiska formler, symboler, ritningar etcetera. 

Oerfarna kemister kan enligt Talanquer (2011) undervisas utifrån deras 

vardagsnära makroskopiska upplevelser. Syftet är att förklara vardagliga 

fenomen med hjälp av visuella hjälpmedel så att eleverna får stöd i att skapa 

sina egna modeller när de ska förstå sin omgivning. Sedan kan mer abstrakta 

koncept, modeller och teorier introduceras. Centralt i diskussionen är att 

kemilärandet kan åskådliggöras på olika sätt och att undervisaren behöver 

våga omvandla existerande modeller och skapa egna i syfte att öka sin egen 

och sina elevers förståelse. En sådan variant kan vara att skilja på enskilda 

atomer och substansmängd av någonting. När det finns mer av ett ämne kan 

man diskutera egenskaper som enskilda atomer saknar (exempelvis densitet 

och tryck). Att enbart utgå från tre perspektiv är inte avgörande, däremot 

måste undervisare vara noga med val av termer och hur de definieras. Kritiken 

är alltså inte entydigt negativ utan snarare ett rop på ett mer kritiskt 

förhållningssätt, en uppmuntran att vidga sina vyer och en invit till fortsatt 

åsiktsutbyte kring den kemiska triangeln och dess beståndsdelar (Talanquer, 

2011). 

2.1 Skillnaden mellan erfarna och oerfarna kemister 

Som tidigare nämnts är det trivialt för erfarna kemister att uppfatta de tre 

perspektiven och simpelt att växla i diskussionen mellan perspektiven makro, 

submikroskopiskt och symboliskt (Johnstone, 1993). För oinvigda personer är 

detta emellertid en utmaning och de utgår framför allt från det som de kan 

uppleva. Detta stycke, som är hämtat från ovanstående skrift, är fritt översatt 

av mig och kan ses som en illustration på skillnaden mellan erfarna och 

oerfarna kemister. 

Författaren (Johnstone 1993) beskriver att han kan se den vackra snön 

(makro) som faller utanför fönstret och föreställa sig hexagonmönstret 

(symboliskt) som snöflingorna bildar för att sedan reflektera kring 



6 
 

vätebindningarna (submikro) som finns inuti snöflingorna. Vidare beskriver 

Johnstone att barnen ser snön som byggmaterial för snöbollar medan snön 

utgör ett trafikbekymmer för bilförarna. Han drar slutsatsen att båda dessa 

upplevelser utgår från makroperspektivet och att få personer ser värdet av att 

känna till de andra perspektiven (submikro och det symboliska). Möjligen 

finns intresset hos personer att se snöflingan i ett mikroskop men även detta 

angränsar till makroperspektivet, enligt Johnstone (1993).  

2.2 Exempel från läromedel 

Så här förekommer de tre perspektiven makro, submikro och symboliskt i ett 

läromedel i kemi för högstadiet. 

Ekdahl, Nettelblad & Pålsson (1995, sid 114) beskriver saltbildning. På sidan 

finns en bild som illustrerar att koksalt bildas när saltsyra (en syra) hälls ner i 

en tratt tillsammans med natriumhydroxid (en bas). Bilden föreställer 

makronivån: två vätskor som hälls ner i en tratt och man ser en vit hög 

nedanför. Under bilden visas bollar i olika färger som symboliserar de olika 

atomerna/jonerna/molekylerna som ingår i reaktionen. Detta är det 

symboliska perspektivet. Bollarna utgör en balanserad reaktion för bildning 

av koksalt (NaCl) med utskrivna laddningar, plustecken och reaktionspilar för 

att symbolisera reaktionsförloppet. Runt illustrationerna beskriver texten vad 

som händer på den submikroskopiska nivån. Ingenstans i texten förekommer 

en beskrivning av att något kan ses (makro), något sker på en nivå vi inte kan 

se (submikro) och att något är symbol för det vi i inte kan se (symboliskt). 

Enligt Johnstone (2000) är saltbildning något som elever ofta är relativt 

obekanta med och saknar en vardagskoppling till detta i sitt långtidsminne 

(LTM). Dessutom förekommer här tre perspektiv på en gång vilket enligt 

författaren orsakar förvirring med risken att elever ”stänger av”. 

2.3 Forskningsbaserad kemiundervisning 

Johnstones (2000) pessimistiska inledning över bristen i de senaste årens 

kemididaktiska påverkan på aktuell utbildning övergår i ett produktivt 

resonemang där han beskriver sin syn på önskvärd kemiundervisning. 

Författaren utgår inledningsvis från ett psykologiskt perspektiv där lärandet 

bygger vidare på sådant som redan finns förankrat i ens långtidsminne (LTM). 

Utgångspunkten är då att läraren känner till elevens kunskaper och försöker 

länka den till ny kunskap inom kemin. 

Sedan övergår Johnstone (2000) till att diskutera utifrån de tre perspektiven 

makro, submikro och det symboliska och framhåller att den mesta kemin som 

man upplever i vardagen tillhör makrokategorin. Emellertid är de andra två 

perspektiven nödvändiga för att diskutera kemin fullt ut men en samtidig 
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introduktion av begreppen garanterar en överbelastning av arbetsminnet. 

Vidare lyfter författaren fram två problem som uppstår vid användning av 

perspektiven. För det första får eleverna svårt att ta in alla tre perspektiven 

samtidigt och dessutom fastnar dem inte i elevens långtidsminne. 

Följande är en beskrivning av hur Johnstone (2000) skulle önska att 

kemiundervisningen såg ut. 

Inledningsvis ska läraren utgå från elevernas kunskaper och det vardagliga för 

att förklara det med hjälp av kemi. Som exempel nämner Johnstone (2000) 

organisk kemi där det finns många vardagliga produkter som bensin, plast och 

olja. Samtliga tillhör makroperspektivet. I samband med diskussionen om 

produkterna inom organisk kemi kan läraren introducera orden väte (H), syre 

(O), kväve (N), kol (C) och förklara dem utifrån det submikroskopiska 

perspektivet med antal elektroner som atomerna vill ha (= antal bindningar 

som respektive atom kan ha) och hur de kan se ut på det atomära planet. 

Introduktionen av kemiska reaktioner underlättas nu av att eleverna känner 

till att bensin brinner och eleverna kan enkelt räkna antalet atomer på 

respektive sida om reaktionspilen. På det här sättet undviker läraren 

komplicerade föreningar som blynitrat – Pb(NO3)2 – eller andra salter som 

kräver en djupare förståelse av hur de olika kemiska bindningarna fungerar 

(Johnstone, 2000). 

På samma sätt föreslår författaren (Johnstone, 2000) att makroperspektivet 

och submikro-perspektivet kan visas i samband med förklaring av storheten 

substansmängd (hur mycket det finns av någonting). Då kan läraren använda 

små och stora bollar för att visa att stora bollar (stora molekyler) tar mer plats 

än små bollar (små molekyler). Sedan förklarar han att denna 

förklaringsmodell fortfarande bara tillämpar två perspektiv och inte tre, vilket 

för eleverna underlättar förståelsen. 

Slutligen beskriver Johnstone (2000) ett klassiskt exempel inom kemin på en 

syra-bas-titrering som traditionellt har gjorts utifrån det symboliska 

perspektivet med hjälp av ekvationer och balanserade reaktionsformler. Dock 

visar han på en alternativ förklaringsmodell som undviker symboliken och 

endast utgår från makroperspektivet och som också ger samma svar. 

Sammanfattningsvis förespråkar Johnstone (2000) att termerna 

makroskopiskt, submikroskopiskt och symboliskt ska introduceras stegvis 

med stort fokus på att hjälpa studenter förstå och genomföra övergången 

mellan perspektiven. De flesta vardagliga kemiska fenomen som studenter 

upplever befinner sig i makroperspektivet och flera forskare uttrycker att 

undervisningen inledningsvis kan utgå från detta. Därefter bör lärare 

presentera symboler och modeller som underlättar förståelsen men som inte 

introducerar missuppfattningar som senare måste elimineras. Att utgå från 
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elevers vardagskunskaper som redan finns i långtidsminnet och förklara dem 

med hjälp av kemi är något flera författare lyfter som ett framgångskoncept. 

2.4 Tidigare forskning 

Följande avsnitt beskriver tidigare studier om hur respektive perspektiv 

påverkar lärandet och hur det kan användas i undervisningen. 

Ben-Zvi & Gai (1994) har studerat elevers förståelse av makroperspektivet och 

submikroperspektivet. I studien framgår att det var lättare för eleverna att 

resonera kring fysikaliska och kemiska omvandlingar med vatten jämfört med 

andra kemiska substanser. Författarna förklarar det genom att eleverna har 

större vardagserfarenhet av vatten jämfört andra substanser som förekommer 

i kemiundervisningen. Vidare föreslås att utbildningen ”sammanflätar kemins 

koncept med elevers vardagliga upplevelser för att styrka deras analytiska 

förmåga” (Ben-Zvi & Gai, 1994). Eleverna uppges nämligen sällan tillämpa 

kemikunskaperna i förklaringar av observerbara fenomen. 

Treagust, Chittleborough & Mamiala (2003) har beskrivit att 

symbolperspektivet behöver användas tillsammans med det 

submikroskopiska för att underlätta förståelsen av det som händer för elever. 

Utöver detta har författarna lyft fram att eleverna inte alltid förstår 

symbolernas roll på samma sätt som läraren förväntar sig. 

I sin genomgång av svårigheter i samband med kemistudier ger Sirhan (2007) 

många exempel på studier som har gjorts om de tre perspektiven (makro, 

submikro och symboliskt). Studier har gjorts inom bland annat kemisk 

bindning, stökiometri, termodynamik och termerna atomer och mol, vilket 

enligt författaren tyder på att svårigheterna inte tillhör något specifikt 

studieområde i kemi. 

Sirhan (2007) skriver att kemistuderande har svårigheter i samband med 

växling mellan perspektiven och trycker på vikten av att undervisa om 

kopplingen mellan perspektiven, något som Gabel (1993) har studerat. I 

Gabels studie ökar studieresultaten om studenterna får extra stöd att länka 

det makroskopiska perspektivet med det symboliska. 

Stojanovska, Petruševski & Šoptrajanov (2017) konstaterar att en svårighet för 

elever är att skilja på makroskopiskt och submikroskopiskt. Felaktiga 

uppfattningar förekommer i flera viktiga kemiområden som atomlära, 

förståelse av reaktioner, massans bevarande, fysikaliska och kemiska 

förändringar. Författarna anför att uppfattningarna kan uppstå till följd av att 

perspektiven används tillsammans och ostrukturerat i kemiundervisningen 

vilket gör elever förvirrade. Stojanovska et al., (2017) beskriver också att dessa 

felaktiga uppfattningar förekommer hos lärare, läromedelsförfattare, i 

läromedel samt hos författare till akademiska texter inom kemi. Två 
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svårigheter som tas upp är att tolka det symboliska perspektivet (formler, 

ekvationer m.m) och att skilja och växla mellan det submikroskopiska 

perspektivet och det makroperspektivet. Svårigheter med att förställa sig den 

submikroskopiska världen finns även bland universitetsstudenter 

(Chittleborough, Treagust & Mocerino, 2002). 

Bergqvist (2017) har undersökt hur kemiska modeller (symboliskt perspektiv) 

används i undervisningen om kemisk bindning i den svenska gymnasieskolan. 

I de analyserade läromedlen fann Bergqvist att oktettregeln användes men att 

elektrostatiska krafter inte förekom, vilket enligt henne kan leda till 

svårigheter av förståelsen för eleverna. Hon påpekar att lärare behöver 

använda modeller som underlättar förståelsen utan att komplicera lärandet av 

kemi. 

Patron, Wikman, Edfors, Johansson-Cederblad & Linder (2017) har gjort en 

studie om hur lärare använder och resonerar kring användningen av visuella 

representationer (symboliskt) i samband med undervisning av begreppet 

kemisk bindning. Det finns flera sätt att rita samma typ av kemisk bindning 

och några lärare uppgav i undersökningen att eleverna har svårigheter att 

växla även inom den symboliska sfären och skilja på dem olika sätten. Det 

framgår också att lärare känner sig tvingade att rita på flera olika sätt eftersom 

läromedlen gör detta. 

Diskussionen kring lämpliga perspektiv i lärares kemiundervisning är 

ständigt pågående men det framgår av tidigare forskning att lärare bör välja 

modeller som är effektiva hjälpmedel i undervisningen och som undviker 

missuppfattningar hos eleverna (Patron et al., 2017; Talanquer, 2011; 

Johnstone 1991, 1993). 
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2.5 Teoretiskt ramverk: Johnstones kemiska triangel 

Här beskrivs val av teoretiskt ramverk som används för att tolka intervjuerna 

och besvara forskningsfrågorna. Bakgrundsgenomgången pekar på att det 

förekommer skilda uppfattningar bland forskare om vilka de centrala 

perspektiven är och hur de ska tolkas. Termerna namnges på olika sätt och 

innebörden varierar. Därför är det nödvändigt att konkretisera betydelsen av 

triangelns hörn och konceptens betydelse för denna uppsats. 

Det framgår av Gilbert & Treagust (2009) och Talanquer (2011) att de tre 

perspektiven kan och bör definieras något godtyckligt. I detta arbete används 

en triangel där de varje perspektiv utgör ett hörn. Triangeln är inspirerad av 

Gilbert & Treagust (2009); Johnstone (1993) & Talanquer (2011) och används 

på det sätt som presenteras i figur 1. 

• Makroperspektiv (det som kan ses och upplevas eller mätas) 

• Submikroperspektiv (atomer, molekyler, joner och strukturer) 

• Symboliskt perspektiv (symboler, formler, ekvationer, grafer…) 

 

FIGUR 1: KEMISK TRIANGEL MED TRE PERSPEKTIV (FRITT FRÅN GILBERT & TREAGUST, 2009) 

I avsnitt 2.1 återges Johnstones beskrivning av hur en erfaren kemist rör sig 

problemfritt mellan de tre perspektiven och ”ser” kemin genom alla tre 

samtidigt. Detta kallar Johnstone för att befinna sig inuti den kemiska 

triangeln (se figur 1). De flesta kemistudenter liksom allmänheten håller sig 

för det mesta till det makroskopiska hörnet (Johnstone, 1993). 
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Varför är då dessa tre perspektiv så viktiga? Vi kan bara observera den 

makroskopiska världen men förståelsen sker på en submikroskopisk nivå. 

Den nivån är abstrakt och svår att föreställa sig. Därför använder lärare olika 

modeller som symboliserar det som ska skapa förståelsen hos eleven. Därför 

blir det viktigt att lärare är konsekventa med termanvändningen och klargör 

vilket perspektiv som förekommer i undervisningen vid det givna tillfället 

(Gilbert & Treagust, 2009). 

2.6 Frågeställning och syfte 

Syftet med denna studie är att åskådliggöra kemiundervisningen hos utvalda 

lärare i ljuset av den kemiska triangeln och jämföra detta med relaterad 

forskning.  

• Hur arbetar de tillfrågade lärarna med att integrera de tre perspektiven 

makro, submikro och symboliskt i sin kemiundervisning? 

• På vilket sätt förekommer termerna och begreppen i undervisningen? 

3 Metod 

Följande avsnitt handlar om uppsatsens metod: datainsamling, analysmetod 

samt en metoddiskussion. I kortfattad form gick detta till så här: 

1. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 6 lärare som 

undervisade i kemi på högstadiet och med 7 lärare som undervisade i 

kemi på gymnasienivå (varav en hade undervisat men slutat). 

2. Intervjuerna spelades in. 

3. Intervjuerna transkriberades. 

4. Data analyserades utifrån sexstegsmodellen som beskrivs i Braun & 

Clarke (2006) vilket ledde till teman (se kapitel ”4 Resultat”). 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod som 

erbjuder flexibilitet men en viss grundstruktur (Bryman, 2011). Forskaren har 

i regel några huvudfrågor och möjliga följdfrågor beroende på informantens 

svar. Det är alltså möjligt och önskvärt att forskaren följer respondentens 

tankespår, utforskar detta och i syfte att ta del av ett djupare resonemang. I 

semistrukturerade intervjuer är fokus på informantens tankar och upplevelser 

(Bryman, 2011). 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer under perioden 

2019-06-04 – 2019-06-20 med nio lärare enskilt och ett fokusgrupp-samtal 

med fyra närvarande lärare. Samtalet i fokusgruppen kan ses som en 
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semistrukturerad intervju genomförd i grupp eftersom intervjuaren fördelade 

ordet och ställde följdfrågor baserat på respondenternas svar. 

De semistrukturerade intervjuerna utgick från fyra huvudfrågor med 

potentiella följdfrågor beroende på respondentens svar (se bilaga 1 för 

intervjumallen). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ord för 

ord. 

Informantsurvalet gjordes utifrån personliga kontakter och totalt var det 13 

lärare som deltog i datainsamlingen. 

3.1.1 Fördelning av informanter 

Sex tillfrågade lärare undervisade i kemi i grundskolans senare år. Av dessa 

var fem lärare behöriga att undervisa i grundskolans senare år och tre av 

lärarna hade ämnet kemi i sin examen. 

Sju av lärarna undervisade (varav en hade undervisat men slutat) i kemi i 

gymnasiet och samtliga var behöriga för denna undervisningsform och hade 

ämnet kemi i sin examen.  

3.1.2 Etiskt förhållningssätt 

Etiskt förhållningssätt beaktades under hela processen från datainsamlingen 

till den färdigskrivna uppsatsen. Samtliga informanter informerades till 

exempel om att deltagandet var anonymt, frivilligt och att deras svar skulle 

behandlas konfidentiellt och används för att besvara ovanstående 

frågeställning (Vetenskapsrådet, 2017).  

3.1.3 Diskussion av metodval 

Datainsamlingen utfördes i slutet av vårterminen i en tid då många lärare har 

hög arbetsbelastning på grund av kurser som ska avslutas och betyg som ska 

sättas. Därför bedömdes det att intressanta metoder som elevenkäter, 

elevintervjuer, lektionsobservationer skulle vara svåra att genomföra i tid. 

Lärarenkäter hade varit en möjlighet men det fanns en stor risk att svaren 

skulle utebli eller vara otillräckliga för en adekvat analys.  

Semistrukturerade intervjuer med några basfrågor och möjlighet att ställa 

fördjupande och klargörande frågor bedömdes som en rimlig 

datainsamlingsmetod. För det första kunde informanterna välja inriktning 

och för det andra kunde intervjuaren säkerställa att respondenten hade 

uttryckt sig som den hade tänkt sig. Dessutom kan muntliga intervjuer 

generera stora mängder data på kort tid (Helena Lennholm, personlig 

kommunikation, 4 juni 2019), vilket var ett av önskemålen i samband med 

datainsamlingen. 
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Två grupper om fyra respektive fem lärare arbetar vid samma skolenhet. Detta 

bidrar till risken att flera lärare uttrycker liknande metoder, åsikter, 

undervisningsmetoder och svar på intervjufrågorna. Dock är antalet 

informanter så stort att det bedömdes vara tillräckligt för att få stor spridning 

vad gäller erfarenhet, kön, utbildningsbakgrund, utbildningsväg och variation 

för att väga upp denna nackdel. 

En annan brist som behöver beaktas är att forskningsfrågan förekommer i 

intervjumallen vilket kan påverka informanternas svar och därigenom 

studiens resultat och slutsats. 

3.1.4 Informanterna 

I tabell 1 finns en sammanställning över informanternas erfarenhet. 

TABELL 2: INFORMANTERNAS ERFARENHET 

Lärare Skolform Lärarlegitimation Ingår ämnet 

kemi i 

legitimationen 

Undervisningserfarenhet 

(år) 

1 Grundskola Ja Nej 1 

2 Grundskola Ja Ja 14,5 

3 Grundskola Ja Ja 20 

4 Grundskola Ja Ja 11 

5 Grundskola Ja Ja 18 

6 Grundskola Nej  5 

7 Gymnasieskola Ja Ja 2 

8 Gymnasieskola Ja Ja 19 

9 Gymnasieskola 

(har 

undervisat 

men har slutat) 

Ja Ja 8 

10 Gymnasieskola Ja Ja 5 

11 Gymnasieskola Ja Ja 7 

12 Gymnasieskola Ja Ja 2 

13 Gymnasieskola Ja Ja 9 

 

3.2 Analysmetod 

Tematisk analys enligt beskrivningen i Braun och Clarke (2006) användes för 

att tolka den insamlade datan. Metoden går ut på att identifiera 

återkommande mönster (teman) som dyker upp i den insamlade datan och 

samtidigt behålla så stor del av informationen som möjligt. Författarna lyfter 

fram flera fördelar med analysmetoden och två av dem är att den är flexibel 

och relativt enkel att lära sig och följa. Bland nackdelar lyfter Braun & Clarke 

(2006) fram att analysen kan försvåras på grund av att det är så innehållsrikt. 

Dessutom behöver analysen förankras i ett teoretiskt ramverk för att bli mer 
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kraftfull i forskningssammanhang. Annars blir tolkningen bara deskriptiv 

(Braun & Clarke, 2006). 

Framgångsrik analys bygger på högkvalitativ datainsamling vilket enligt 

författarna innebär att forskaren har skaffat sig detaljerade och komplexa 

beskrivningar som går på djupet istället för att skumma ytan (Braun & Clarke, 

2006). 

I mina semistrukturerade intervjuer fick respondenterna klargörande 

följdfrågor och gavs möjlighet att fördjupa sina resonemang med exempel, 

syften, mål och hur de föreställde sig att deras undervisning påverkade eleven.  

Med tanke på antalet informanter och det djup som respektive intervju bidrog 

med anser jag att datainsamlingen uppfyller kravet som beskrivs ovan. 

3.2.1 Diskussion av analysmetod 

Samma data kan analyseras utifrån olika synvinklar. En annan 

forskningsfråga som också hade fungerat är exempelvis ”på vilket sätt 

upplever lärare att dem undervisar om kemisk bindning?” eller ”på vilket sätt 

upplever lärare att laborationer förekommer i deras kemiundervisning?”. 

Vidare är det möjligt att en annan forskare hade funnit andra koder och andra 

teman och på så sätt erhållit ett annat analysresultat. 

3.3 Framtagning av analysresultat 

Resultaten analyserade på följande sätt enligt beskrivningen i Braun & Clarke, 

2006. 

Den första fasen handlade om att bekanta sig med data, vilket påbörjades 

under intervjuerna och fortsatte när samtalen transkriberades. Några 

potentiella koder och teman noterades redan då. Detta pågick ända tills 

samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade. 

Steg två gick ut på en genomgång av transkripten på jakt efter intressanta 

uttryck och tecken på perspektiv som möjligen kunde användas för att besvara 

frågeställningen. Detta avslutades när alla transkript hade kodats. 

I steg tre och fyra valdes vissa koder bort, några slogs ihop med en 

samlingskod och ett par koder blev teman. I detta steg kontrollerades att koder 

passade ihop med teman. Vissa intervjuer lyssnades igenom på nytt för att 

säkerställa att temana behandlade det informanterna tog upp i samtalen. 

Slutligen namngavs teman och citat valdes för att symbolisera respektive 

tema. 



15 
 

4 Resultat 

Nedan följer de teman som har analyserats fram med hjälp av Braun och 

Clarke (2006). 

Följande teman hittades i analysen av det insamlade datamaterialet: 

• Lämplig substans 

• Elevens (förståelse) inre bild 

• Omedveten medvetenhet 

• Två perspektiv i taget 

Kommande stycken inleds med analysresultatet och några uttalanden från 

intervjuerna som visar detta. Därefter avslutas stycket med en kort 

sammanfattning.  

4.1 Urval av koder 

I tabell 3 presenteras ett urval av koder som identifierades under 

analysarbetet och som sedan bakades ihop till teman. 

TABELL 3: URVAL AV KODER OCH TEMAN 

Tema Kod 

Lämplig substans Vatten, aceton, elevnära exempel, vardaglig 

kemikalie, laborationer 

Elevens inre bild Förståelse, visuella verktyg, likhet, analogi, 

synlig fasomvandling, animering, 

föreställning 

Omedveten medvetenhet Termerna används inte, lärare känner inte 

till termerna, egna ord för triangelns hörn, 

alternativ förklaring 

Två perspektiv i taget Laborationer & förklaringar, 

elevengagerande övningar  
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I tabell 4 presenteras exempel på sätt som de tre perspektiven förekom bland 

lärares uttalanden. 

TABELL 4: DE TRE PERSPEKTIVENS FÖREKOMST I UNDERVISNINGEN 

Makroskopiskt Synlig expansion av något (t.ex. metall eller vätska) 

Noterbar avdunstning eller temperaturavläsning 

Synlig kondensation vid kokning av vatten 

Bubblande vatten 

Vattenstråle som böjer sig 

Sublimering av jod (fasomvandling) 

Vattenånga på ett glas 

 

Submikroskopiskt Diskussion kring: 

Varför saker sitter ihop 

Varför fasomvandling sker 

Sublimering av jod 

Tomrum 

Valenselektroner 

 

Symboliskt Elektrondans (elektroners rörelse gestaltas) 

Armkrok (atomer sitter fast i varandra) 

Kemiska tecken 

Reaktionsformler 

 

 

4.2 Lämplig substans 

Tema en lämplig substans handlar om att lärare använder elevnära 

substanser som stöd för att undervisa om de tre perspektiven. Vatten är 

särskilt populärt bland lärare eftersom det passar till mycket. Lärare 3 

nämnde exempelvis att ”det mesta annat är giftigt, förbjudet eller 

brandfarligt”. 

Syftet är att höja elevers intresse för kemistudier och väva samman det 

centrala innehållet i kemi med fenomen som eleven upplever i vardagen. 

Diskussion kring och genomförandet av laborationer med vatten, aceton, 

etanol och olja var mest populärt bland lärarna. Att använda en substans som 

eleverna redan är bekanta med underlättar förståelsen och möjliggör en 

djupare diskussion. 

Lärare 3: ” varför de sitter ihop och när de här börjar röra på 

sig slits de sönder och tar större plats och det här gör man en del 

när man kokar vatten eller man värmer upp någonting och det 

expanderar när det blir varmt. Det är något som jag tror de allra 

flesta elever förstår och känner till att någonting blir större (när 

det blir varmt). Vi har byggt termometrar med hjälp av vatten 

eller t-sprit och då ser man hur det utvidgas och sticker upp i 
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rören, har kokat vatten i ballonger och kondomer och allt vad det 

kan vara och värmer saker och ting som blir större.” 

Lärare 6: ” Jag har låtit dem göra en gammal nationella provet-

labb, jag har nästan börjat med att göra det och då är det att man 

upphettar vatten, etanol och aceton. Och så kollar man på när 

dem försvinner eller på temperaturen eller när dem avdunstar 

och försvinner eller går vidare till gasfas.” 

Lärare 11: ” Vatten är ett bra exempel: fast fas till vätskefas och 
att man kokar och att det faktiskt sker en förändring när man 
höjer temperaturen och varför det blir ånga när det går från 
vatten till ånga och sådana här saker. Återigen försöker jag få 
igång en diskussion så att man börjar fundera, alla har kokat 
vatten men varför blir det som det blir. ” 
 
Lärare 10: ” Kondensation, vi kan ta vatten, nu var det ett tag 
sen men då kan jag ta till exempel vatten och sen kan jag faktiskt 
sätta på kastrullen eller i en bägare så kokar jag det inför klassen 
så brukar jag säga (till eleverna) ”vad är det jag ser för 
någonting?” , ”vad är det för bubblor som kommer upp här?” och 
här så blir det ganska bra diskussion tycker jag för att när det 
börjar, när de ser det här vattnet, alla har sett det, de flesta har i 
alla fall kokat pasta så att man har sett det själv innan men 
kanske inte funderat riktigt på vad är det vi ser för någonting. 
Men kondensation brukar jag inte göra så mycket med förutom 
att jag brukar ha något glas över då för att ta upp ångan för att 
visa. Däremot så brukar jag visa sublimering, då brukar köra 
jod. ” 
 
Lärare 10: ” Jag börjar med att fråga ”vad kan det finnas i 
vatten?” och då kommer det att ”ja men koldioxid kan finnas i 
vatten.” och då svarar jag att ”ja det kan det finnas, absolut” och 
sen så kokar jag först och sen så väntar jag ett litet tag så det får 
bubbla på och sen så frågar jag igen ”vad är det nu som bubblar 
i vattnet?” och då kommer det direkt ”ja men det kan ju komma 
koldioxid” då svarar jag ”ja, det är ju möjligt, men koldioxiden 
har nog lämnat för länge sen, vad är det då som bubblar?” och 
det är på just det här när du bryter den intermolekylära 
bindningen… vad är det vi har då för någonting och att försöka 
komma till det stadiet … (att eleven ska förstå) … att därför 
jobbar jag med temperaturen och med simuleringar, det är 
jättebra att göra för att verkligen se rörelsen, energin i systemet 
och se hur energin påverkar både rörelsehastighet och så vidare 
på molekylerna vilket också leder till ”kan du skapa fler 
bindningar?” eller ”mindre antal intermolekylära bindningar?” ” 
 



18 
 

Lärare 12: ” Det är ju en jättebra grej, det blir så mycket mer 
givande när man tar en diskussion kring något som de redan är 
bekanta med, något som de har egna uppfattningar om. Alltså, 
om vi jämför till exempel sublimering av jod och många av dem 
(eleverna) har kanske inte ens sätt jod förut och då är det så här 
”kolla den går direkt till rök, alltså det blir direkt till gas”. Då 
kanske eleven tänker ”jaha, jag aldrig sett det här ämnet förut så 
jag vet inte hur det fungerar.” men när man pratar om vatten och 
det bubblar så är det mycket lättare att få en djupare diskussion 
därför att de har uppfattningar om vatten, de tycker att de vet 
liksom, de är bekanta med vattnet så när man då diskuterar om 
vad faktiskt ”vad händer faktiskt?” så blir det mycket lättare att 
de faktiskt verkligen vill ha den här förståelsen för det är 
någonting som de tycker att de är bekanta med och när de då inte 
kan svara på en fråga omkring det, något så vanligt som vatten, 
så finns det då en större lust, upplever jag, för dem  att ta till sig 
den kunskapen” 

 
Citaten illustrerar att lärare använder olika substanser som vatten, aceton, jod 
och etanol eftersom dem är lämpliga. 

4.3 Elevens (förståelse) inre bild  

Tema elevens inre bild handlar om att lärarnas undervisning utifrån de tre 

perspektiven syftar till att nå och påverka elevens föreställning om kemiska 

teorier. Överlag var lärarna överens om att kemins abstrakta koncept är svåra 

att förstå för eleverna och behöver på olika sätt förenklas, jämföras och 

beskrivas med hjälp av saker man kan se, ta på och förstå. 

Lärare 7: ” […] man måste på något sätt komma åt deras 

föreställningsvärld och hur de ser på saker och det är någon inre 

bild som de har… som har… som man får … på olika sätt, dels 

genom att kanske visa animering… så här kan man se det och 

dels genom att utgå från periodiska systemet… var de 

(atomerna) befinner sig och i form av valenselektroner – saknar; 

vill ha – men också genom laborationer och vad som händer 

där.” 

Lärare 7: ” Att komma åt den här inre bilden som de har, hur de 

föreställer sig det här och deras föreställning om varför atomer 

och molekyler hänger ihop med varandra, den abstrakta bilden 

– att försöka komma åt den och försöka påverka den. […] Och då 

påverkar ju den inre bilden hur lätt eller hur svårt det är för dem 

(eleverna) att dra de här slutsatserna och kunna förklara olika 

andra fenomen som baseras på vilken typ av kemisk bindning de 

har. ” 
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Lärare 5: ” […] om jag vill att de ska lära sig något, om jag 
berättar, om jag ser på film, om de läser och sen tvingas göra en 
animerad film om det så tvingas det (informationen) passera 
hjärnan på vägen och då hinner eleven reflektera och det här blir 
också ett sätt… de ska helt enkelt förklara och om man lyckas 
förklara något så kan man det. Att lära ut något är det bästa 
sättet att lära sig.” 

 

Lärare 10 pratar om en vattenstråle (laboration) som böjer sig tack vare ett 
laddat metallföremål. 
 

Lärare 10: ” […] men ta en sån sak som att bara se en dipol […] 
du kan ha heptan som är en opolär förening kontra vatten som 
är en polär, eller dipol, det är dipol förening… kunna lätt bara 
visa det liksom hur strålen böjer sig […] Alltså syftet är ju hela 
tiden, alltså måste ju säga att all kemi bygger ju på kemisk 
bindning så att syftet är ju att de ska ha förståelse hur solida, 
vätskor, alltihopa är uppbyggda så att vi faktiskt kan prata om, 
diskutera all annan kemi. Om man inte har en förståelse för 
kemisk bindning då är det svårt att ha förståelse för någon kemi.” 

Citaten illustrerar olika sätt (praktiska laborationer, övningar, bilder, 
jämförelser, animationer) som lärare använder för att försöka påverka elevens 
inre bild. 

4.4 Omedveten medvetenhet 

Tema omedveten medvetenhet handlar om att lärare undervisar utifrån 

de tre perspektiven systematiskt men på frågan om de känner till termerna 

svarar de flesta att de inte gör det. 

Endast två av tretton lärare var bekanta med Johnstones uppdelning i makro, 

submikro och symboliskt och en av tretton lärare använde detta medvetet och 

konsekvent i sin kommunikation med eleverna. Av intervjuerna framgår dock 

att samtliga lärare aktivt arbetar med förståelsen av dessa tre perspektiv men 

använder sig av andra ord. 

Lärare 3 beskriver makro: man ser saltet hällas ner i vattnet och kan avläsa att 

massan har ökat, submikroskopiskt: beskrivningen av tomrummet. 

Lärare 3: ” […] Eller om man häller salt i vatten och då ökar inte 

volymen alls utan massan ökar och då pratar man om att det 

finns tomrum och hur det kan se ut. Även fast man inte använder 

begreppen och vi ser ju inte det här tomrummet, vi ser ju inte 

atomerna heller men det finns där, det är någonting annat som 

täcker det hela. Sen använder man inte de här begreppen makro, 

submikro, men man håller på och arbetar med förståelsen i 

undervisningen.” 
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Lärare 6 beskriver makro: vattenångan man ser på glaset; submikro: 

vattenmolekyler i luften som kyls ner och fastnar på vattenglaset – 

kondensation.   

Lärare 6: ” […] det bildas vattenånga på glaset och så förklarar 

man att det är luftens vattenmolekyler som kondenserar på 

vattenglaset och då kan man se den här fasövergången från ånga 

till vatten och sen brukar man koka, värma vatten […] Jag gör 

säkert det fast jag tänker inte på att det är så. Jag tänker inte på 

att det är makro, submikro jag tror att jag aldrig har hört talas 

om det (läraren skrattar)…” 

Lärare 8 beskriver vilka frågor han ställer till sina elever i sin undervisning. 

Det visar att läraren är medveten om de tre perspektiven och undervisar om 

dem systematiskt.  I samtalet förekommer flera praktiska exempel som visar 

att läraren systematiskt tillämpar och lär ut kemi utifrån termerna makro, 

submikro och symboliskt. Dessvärre blev inspelningen ohörbar och läraren 

kan inte återges ordagrant.    

Lärare 8: ”Ja, makro, atomärnivå, modellnivå. ”Hur ser det ut 

på atomär nivå”, ”Hur ser det ut på modellnivå?” … när vi gjorde 

labb så pratade vi om hur man kan se de tre perspektiven och så 

vill jag visa för eleverna att de hänger ihop. […] Min upplevelse 

är att eleverna så småningom förstår vad det är för skillnad på 

modell och verklighet”  

Citaten från lärare 3 och lärare 6 illustrerar det som de flesta lärare återger i 

samtalen, nämligen att perspektiven makro, submikro och symboliskt 

förekommer i undervisningen på olika sätt men att lärarna inte är medvetna 

om den bakomliggande forskningen. Citatet från lärare 8 illustrerar en 

medveten användning av perspektiven i sin undervisning. 

4.5 Två perspektiv i taget 

Tema två perspektiv i taget handlar om att lärarnas beskrivningar oftast 

täcker in två synsätt eller en aspekt som förekommer för sig själv. Sällan fanns 

alla tre perspektiven inblandade samtidigt. Vissa lärare tyckte att det var 

oviktigt att prata utifrån dem och vissa har inte alls tänkt i de kategorierna. 

Lärare 5 berättar att ”elektrondansen” kan passa i samband med 

undervisning om atomer, joner och kemisk bindning. Efter en inledande 

genomgång får eleverna symbolisera atomkärnor och elektroner. Läraren 

börjar med en väteatom som bara består av en proton och en elektron. Då står 

en elev still medan en annan elev går/springer runt. Det kan tolkas som att 

läraren utgår från perspektivet submikroskopiskt som handlar om 

bindningarna som vi inte kan se. Det symboliska perspektivet är eleverna som 
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leker att de är atomkärnan (protonen) och elektronen som far runt. Något 

makroperspektiv förekommer inte eftersom man inte kan se atomerna eller 

elektronerna för den delen. Lärare 5 berättar att hen hoppas att eleverna ska 

minnas rörelsen som något kul och annorlunda. 

Lärare 6 visar det makroskopiska perspektivet (vattenångan) och förklarar det 

submikroskopiska (vattenmolekylers rörelse).  

Lärare 6: ” […] det bildas vattenånga på glaset och så förklarar 

man att det är luftens vattenmolekyler som kondenserar på 

vattenglaset och då kan man se den här fasövergången från ånga 

till vatten och sen brukar man koka, värma vatten […] 

Lärare 8 menade att det blir för mycket för eleverna om man undervisar om 

alla tre perspektiven samtidigt utan att det är bättre att dela upp dem 

(intervjun gjordes telefon och inspelningen blev dålig vilket ledde till att 

läraren tyvärr inte kan citeras ordagrant). 

5 Diskussion 

Följande avsnitt anknyter forskningsfrågan till analysresultaten och 

litteraturen som finns presenterad i bakgrunden. 

5.1 Om lämplig substans 

I temat lämplig substans försöker lärarna finna samspel mellan 

verkligheten och vetenskapen för att få djupare diskussioner och för att höja 

elevernas intresse. Detta är ett vinnande koncept om man jämför med 

litteraturen (Ben-Zvi & Gai, 1994; Johnstone, 2000) som också förespråkar 

samma metodik. Att utgå från sådant som redan finns i elevens långtidsminne 

(Johnstone, 2000) ökar chansen för att kunskapen fastnar. Författaren berör 

också att kemiundervisning kan utgå från ett eller två perspektiv under längre 

tid för att skapa tillräckligt många långtidsminnen som eleven så småningom 

kan koppla ny kunskap till för att slutligen behärska samtliga tre perspektiv 

samtidigt. Se avsnitt 2.3 ”Forskningsbaserad kemiundervisning” om en mer 

utförlig beskrivning av detta. 

I avsnitt 2.3 beskrivs även att substansen är mer lämplig om den tillhör 

elevens vardagliga erfarenheter och särskilt om eleven redan vet hur 

substansen fungerar i exempelvis makroperspektivet. Johnstone (2000) tog 

upp att de flesta har sett en lägereld eller vet att bensin brinner. Detta tyder 

på att lärare bör utgå från elevens befintliga kunskapsnivå och bygga sin 

kemiundervisning utifrån fenomen som eleven redan har observerat i sin 

vardag. Detta är återkommande i de genomförda intervjuerna. 
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5.2 Om elevens (förståelse) inre bild 

I temat Elevens inre bild visar det sig att samtliga lärare arbetar med 

elevernas förståelse av kemin. Lärarna strävar efter att eleven ska bilda sig en 

egen uppfattning och kunna dra slutsatser om kemirelaterade fenomen. I 

likhet med Sirhan (2007) tar lärarna upp det faktum att kemiämnet är svårt 

eftersom det är abstrakt. Det blir nödvändigt att systematiskt förenkla och 

organisera undervisningen i hanterbara moment. Lärarna nyttjar 

laborationer, visualiseringar och jämförelser i sin undervisning och detta 

rekommenderas även av Bergqvist (2017) som undersöker modeller i 

kemiundervisningen i sin doktorsavhandling. 

Förståelsen av den inre bilden underlättas eller hindras beroende på hur de 

olika perspektiven introduceras och tillämpas (Johnstone, 2000). Slumpartad 

användning av flera synsätt samtidigt kan bidra till förvirring hos elever 

(Johnstone, 2000; Patron et al., 2017). I detta tema framgick att lärarna 

använder perspektiven slumpmässigt. Se även avsnitt 2.3 ”Forskningsbaserad 

kemiundervisning” där Johnstone (2000) skriver att förståelsen underlättas 

om perspektiven introduceras stegvis och att utgångspunkten bör vara i 

elevernas makroskopiska värld, vardagliga upplevelser som lägereld, bensin 

och karamelltillverkning. Att skapa sina egna modeller i jakten på förståelsen 

av kemiämnet är något som Talanquer (2011) förespråkar. Det är alltså inte 

fel av lärarna att hitta på egna sätt att se och åskådliggöra kemi. 

5.3 Om omedveten medvetenhet 

I temat omedveten medvetenhet visar det sig att de flesta lärare inte 

känner till den kemiska triangeln med de tre perspektiven (makroskopiskt, 

submikroskopiskt, symboliskt), men att lärarna ändå är medvetna om tre 

synsätt och aktivt undervisar utifrån dem i sin kemiundervisning. Lärarna 

använder andra ord vilket har stöd hos Talanquer (2011) som påpekar att 

själva termen inte är det centrala och att läraren bör tillåtas att skapa egna 

modeller för sin undervisning. Dock ska modeller väljas för att främja 

förståelsen, vilket också framgår av Patron et al., (2017).  

Precis och konsekvent användning av termerna är en förutsättning för att 

undvika missuppfattningar enligt Stojanovska et al., (2017). Om lärarna själva 

inte är medvetna om perspektivens förekomst, namn och innebörd, kan detta 

påverka möjligheten att lära ut dessa till eleverna. Detta kan i sin tur leda till 

felaktiga uppfattningar hos eleverna.  

Flera författare (Stojanovska et al., (2017); Sirhan (2007); Johnstone (2000)) 

redogör att perspektiven inte ska användas tillsammans och om de används 

så behöver undervisaren vara tydlig och strukturerad i sin kommunikation 

samt stötta eleverna i övergången mellan exempelvis makroperspektivet och 
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det submikroskopiska.  Otydlighet kring användningen av perspektiven leder 

till missuppfattningar hos elever som spänner över flera områden inom kemi.  

5.4 Om två perspektiv i taget 

I temat två perspektiv i taget beskrivs hur lärare oftast arbetar med ett eller 

två synsätt i taget. Det finns stöd för detta i litteraturen (Johnstone, 2000) där 

det till och med rekommenderas att lärare undervisar utifrån två perspektiv 

så att eleven med tiden kan behärska alla tre. I artikeln nämns också att det är 

klokt att undvika att blanda in alla tre perspektiven för snabbt eftersom det 

leder till överbelastat arbetsminne. Detta styrks även av Stojanovska et al., 

(2017). Lärarnas arbetssätt går alltså i linje med forskningen. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att åskådliggöra kemiundervisningen hos utvalda 

lärare i ljuset av den kemiska triangeln och jämföra detta med relaterad 

forskning.  

1. Hur arbetar de tillfrågade lärarna med att integrera de tre perspektiven 

makro, submikro och symboliskt i sin kemiundervisning? 

2. På vilket sätt förekommer termerna och begreppen i undervisningen? 

Fråga 1 

De flesta lärare undervisar utifrån de tre perspektiven men använder andra 

ord för detta. Undervisningen varieras och består av filmer, animationer, 

bilder, jämförelser, laborationer, praktiska och teoretiska övningar. 

Perspektiven förekommer oftast ostrukturerat och ofta tillsammans. 

Endast en lärare arbetar konsekvent och systematiskt med att namnge 

observerbara, icke-observerbara och beskrivande aspekter av kemin så som 

de framgår i Johnstones kemiska triangel. Ytterligare en lärare känner till 

terminologin men använder den inte. Däremot är samtliga intervjuade lärare 

medvetna om att vissa delar av kemin kan förnimmas medan andra är 

abstrakta. Begreppen förekommer i samtliga lärares undervisning. 

Fråga 2 

Lärare 8 och lärare 9 känner till terminologin men endast lärare 8 undervisar 

utifrån termerna makroskopiskt, submikroskopiskt och symboliskt. 

Emellertid är samtliga lärare medvetna om och undervisar om kemi utifrån 

observerbara, icke observerbara och modellerade aspekter. Av informanterna 

med lärarlegitimation har samtliga utom en behörighet att undervisa i 

kemiämnet i aktuell skolform. Detta tyder på att slutförd lärarutbildning inte 

är en garant för att kemilärare har kännedom om termerna i den kemiska 

triangeln. 

På vilket sätt förekommer begreppen? 

Flera aspekter används tillsammans men lärarna använder inte termerna 

vilket kan bidra till förvirring och felaktiga uppfattningar hos eleverna.  
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Bilaga 1: Intervjumall 

Intervjun förväntas ta 20-25 min att genomföra. Utifrån följande frågor gör 
jag ett urval under samtalet beroende på vad vi pratar om. Syftet är att se 
teman på lärares perspektiv när det kommer till undervisning om kemisk 
bindning. Den exakta frågeställningen bestäms när intervjuerna är slutförda. 

För din trygghet kommer ditt namn inte att publiceras någonstans i rapporten 
(även om du mot förmodan skulle citeras, då står det kanske lärare 35 år 
gammal säger att … ”citat citat citat”… ). 

Frågor 

Del 1 - lärarens bakgrund 

1. Hur gammal är du? 
2. Har du lärarutbildning? 

a. Om ja, vilken? 
b. Har du behörighet för att undervisa i kemi i din legitimation? 
c. Hur många högskolepoäng kemi har du läst? 

3. Hur många år har du undervisat i kemi? 
4. Har du undervisat i kemi det senaste läsåret? 

a) Undervisade du i högstadiet eller gymnasiet? 
b) Om inte, när undervisade du i högstadiet eller gymnasiet senast? 
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Del 2 – om kemisk bindning 

1. Inom kemin pratar man om att det finns bindningar mellan atomer och 
atomer och mellan molekyler och molekyler. På vilket sätt presenterar 
du bindningar för dina elever? 

a. Vad är syftet med ditt förklaringssätt? 
b. Kan du beskriva dina elevers reaktion? 

2. I ett vattenglas kan man se att vattnet rör sig och att det finns 
luftbubblor. Men man kan inte se vattenmolekylerna. Däremot kan 
man rita upp dem. Man kan säga att det finns tre perspektiv: makro – 
det kan se, submikro – det man inte kan se, och strukturellt – det man 
ritar upp. Kan du beskriva hur du arbetar med det här i din 
undervisning? 

a) Om inte, hur gör du istället? 
b) Kan du ge exempel på hur du undervisar. 
c) Vad har du för syfte? 
d) Hur tror du att eleverna uppfattar det här? 
e) Vilka möjligheter kan du se? 
f) Vilka svårigheter kan du se? 

3. Vattnets kretslopp är ett exempel på när kemiska bindningar bildas och 
bryts. Där förekommer begreppen avdunstning och kondensation. På 
vilket sätt pratar du om det med dina elever? 

a) Vad är ditt syfte med ditt sätt? 
b) Hur tror du att dina elever upplever det här? 
c) Vilka möjligheter ser du med ditt sätt? 
d) Vilka svårigheter ser du med ditt sätt? 

4. Säg att du diskuterar vätskor med olika kokpunkt, t.ex. vatten och 
aceton. 

a. Hur gör du då? 
b. Diskuterar du det utifrån perspektiven makro, submikro och 

struktur? 
c. Om inte, varför inte? 
d. Om inte, hur gör du istället? 
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