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Sammanfattning 
 

Den här studien omfattar en jämförande undersökning av svenska kemiläroböckers övningsuppgifter i 
förhållande till ämnesplanens kunskapskrav. Forskning visar att lärare ofta följer läroböckernas upplägg, 
samtidigt som böckerna inte alltid är uppdaterade efter gällande ämnesplaner.  Studien genomförs för det 
centrala innehållet stökiometri i kursen Kemi 1 för gymnasiet och jämförelsen baseras på kunskapskraven 
så som de tolkas och konkretiseras i Skolverkets kursprov. Två frågeställningar har undersökts; om det 
finns skillnader mellan läroböckernas och kursprovets uppgifter vad angår uppgifternas komplexitet samt 
huruvida det finns skillnader i andra försvårande omständigheter som nya moment, obekant kontext och 
blandade uppgifter. Ett vedertaget analysinstrument har använts för att bedöma uppgifternas komplexitet 
medan andra försvårande omständigheter har identifierats kvalitativt. Resultaten visar att 
övningsuppgifterna i stökiometri i de undersökta läroböckerna inte är väl anpassade till ämnesplanens 
kunskapskrav som de tolkas i Skolverkets kursprov i kursen Kemi 1. För det första är läroböckernas 
uppgifter på lägre komplexitetsnivå än kursprovets uppgifter i flera viktiga innehållskategorier. För det 
andra visar studien att Skolverkets uppgifter i stor utsträckning använder försvårande omständigheter 
som annorlunda kontext, nya moment och blandade uppgifter, medan dylika uppgiftstyper i stort sett 
saknas i läroböckerna. En viktig slutsats från studien är att läraren aktivt måste ombesörja att eleverna får 
tillgång till anpassade övningsuppgifter inför Skolverkets kursprov, eftersom skillnaderna i uppgiftstyper 
är väsentlig och elever därför behöver träning och vana vid uppgiftstypen för att prestera väl på provet.  

 

Nyckelord:  Kemi 1, läroböckers uppgifter, Skolverkets kursprov, svårighetsgrad 
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1. Inledning 

Den här rapporten omfattar en jämförande läromedelsanalys inom kursmomentet stökiometri i kursen 

Kemi 1 för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet på gymnasiet. Stökiometri är ett moment 

som elever ofta uppfattar som svårt, abstrakt och utan förankring i vardagen. Relevant och talrik träning 

framstår därför som speciellt viktig för elevernas förståelse och motivation för att uppnå ett effektivt 

lärande.  

Eftersom stökiometri i kursen Kemi 1 är ett i huvudsak teoretiskt moment är det av stor vikt att tränings-

materialet är adekvat så att eleverna kan öva upp färdigheter och förståelse. Syftet med den här studien är 

att undersöka hur väl anpassade läroböckernas övningsuppgifter i stökiometri är till ämnesplanens 

kunskapskrav. Ger uppgiftstyperna eleverna möjlighet att träna på förmågorna efter de kriterier som de 

senare blir bedömda efter, eller finns det en diskrepans mellan böckernas upplägg och Skolverkets 

riktlinjer som kan leda till att eleverna presterar sämre vid bedömningstillfällen?  

Skolverket ger ut årliga frivilliga kursprov i Kemi 1 för att bland annat konkretisera kunskapskraven i 

ämnesplanen och för att ge bedömningsanvisningar till lärarna. Uppgifterna i kursprovet är således 

anpassade till att mäta de olika förmågorna i det centrala innehållet enligt kunskapskraven. Hur 

samspelar övningsmaterialet i läroböckerna i stökiometri med uppgifterna i kursproven? Finns det 

övningsuppgifter som har liknande komplexitet och svårighetsgrad så att eleverna kan förbereda sig inför 

ett kursprov?   

Idealt sett bör givetvis övningsuppgifter och kriterier/kursprov samspela så att eleverna tränas i att 

resonera och arbeta med innehållet efter aktuella riktlinjer. Då forskning visar att lärare ofta följer 

läroböckernas upplägg (Skolverket 2016b), samt att läroböcker inte alltid är uppdaterade efter gällande 

ämnesplaner (Skolverket 2016a), är det mycket intressant och aktuellt att undersöka hur detta ser ut i ett 

teoretiskt avsnitt som stökiometri. Tar läromedlen till exempel hänsyn till kraven i det nya betygsystemet 

från 2011 års läroplan så att övningsuppgifterna ger möjlighet att träna utifrån aktuella kriterier för de 

olika betygsnivåerna? En hastig visuell betraktelse av uppgifterna i ett par av läroböckernas olika 

revisioner före och efter 2011 års ändringar i läroplanen indikerar att övningsuppgifterna i stort sett är 

oförändrade. Är detta förenligt med de nya kunskapskraven? Kan det vara så att de existerande 

uppgifterna fortfarande möter de nya kriterierna eller är det så att materialet inte har omarbetats fullt ut 

till den nya läroplanen? En djupare analys är nödvändig och intressant för att undersöka detta. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en jämförande undersökning av svenska gymnasieläroböckers 

övningsuppgifter i förhållande till ämnesplanens kunskapskrav som de tolkas och konkretiseras i 

Skolverkets kursprov i Kemi 1. Studien genomförs för det centrala innehållet stökiometri. 
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Ovanstående resonemang leder fram till följande frågeställningar: 

 Hur väl anpassade, med avseende på komplexitet och andra försvårande omständigheter, är 

övningsuppgifterna i stökiometri i ett urval av svenska läroböcker till ämnesplanens kunskapskrav 

som de tolkas och konkretiseras i Skolverkets kursprov i Kemi 1?  

Följande avgränsade frågor studeras:  

- Vilken nivå av komplexitet har läroböckers övningsuppgifter, i förhållande till uppgifterna i 

Skolverkets kursprov, utifrån en teoretisk analys baserat på ett instrument för bedömning av 

uppgifters komplexitet?  

- Vilka andra inslag av försvårande omständigheter (ej mätbara med instrumentet för komplexitet) 

har, eller saknar, läroböckers övningsuppgifter jämfört med uppgifterna i Skolverkets kursprov 

och i vilken utsträckning förekommer de?  

Denna frågeställning analyseras parallellt genom bedömning av uppgifterna. 

 

3. Litteraturöversikt 

3.1. Metoder för att uppskatta stökiometriska uppgifters svårigheter för elever  

Ämnet kemi, liksom andra naturvetenskapliga ämnen, uppfattas ofta av elever som abstrakt, som avskilt 

från den vardagliga världen och som svårt att lära (Osborne och Dillon 2008, 15-16).  

Forskning visar att elevers svårigheter med problemlösning i kemi kan bero på flera olika kognitiva 

variabler som kognitiv utvecklingsnivå (Gulacar, Overton och Bowman 2013, 157, Cracolice, Deming och 

Ehlert, 877) och arbetsminnets kapacitet (Johnstone 1984, 847).  

Vad angår kognitiv utvecklingsnivå visar studier att abstrakt resonemangsförmåga är viktigt för att kunna 

lösa stökiometriska problem (Bird 2010, 545). Enligt Piagets kognitiva utvecklingsteori når elever denna 

nivå när de når den formella operationella nivån, en nivå som eleverna inte nödvändigtvis har nått vid 

studier i Kemi 1 (Bird 2010, 545).  

Hur arbetsminnets kapacitet kan påverka problemlösningsförmåga finns undersökt i den s.k. Cognitive 

Load Theory, CLT-teorin. Där har man uppmätt ett starkt samband mellan uppgifters komplexitet och 

den kognitiva belastning det medför, en belastning som kan överbelasta elevens arbetsminne. Som en 

följd uppmäts en drastisk minskning i problemlösningsförmåga (Johnstone och El‐Banna 1986).  

I litteraturen finns ett antal olika metoder utvecklade för att uppskatta uppgifters svårighetsgrad. 

Johnstone och El-Banna (1986) delade uppgifter i delprocesser och använde antalet delprocesser, det s.k. 

Z-värdet, i en uppgift som ett mått på uppgiftens komplexitet. Testelevers arbetsminne bestämdes med 

oberoende test, med ett så kallat X-värde, och jämfördes med uppgiftens Z-värde och elevens resultat på 

uppgiften. En stark korrelation uppmättes som indikerade att eleverna hade framgång med 

http://pubs.acs.org.proxy.ub.umu.se/author/Johnstone%2C+A.+H.
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problemlösning så länge som Z-värdet var mindre än X-värdet d.v.s. arbetsminnet. När uppgifternas Z-

värde överträffade X-värdet uppvisade eleverna starkt försämrade resultat, vilket gjorde att man drog 

slutsatsen att arbetsminnet överbelastades av uppgifternas komplexitet. I senare arbeten hänvisar de även 

till andra faktorer som kan påverka elevernas resultat vid problemlösning bland annat s.k. ”noise”. 

”Noise” refererar till ovidkommande, distraherande upplysningar i en uppgift som inte krävs för att lösa 

den (Johnstone och El-Banna 1989, 165-167). 

Tsaparlis (1998) utvecklar Johnstone och El-Bannas metod (1986) vidare genom att undersöka vilka 

mekanismer som kan påverka metoden så att resultaten inte blir giltiga. Som ett resultat av 

undersökningen inkluderas en viktning av delprocessernas olika svårighetsgrad i en anpassad modell, 

samtidigt som ett antal faktorer som kan påverka modellen belyses: 

 Att en elev saknar en enkel kunskap i en delprocess kan göra att en liten del av uppgiften inte kan 

lösas medan kanske återstående del kanske löses helt korrekt. Detta leder i så fall till att metoden 

ser det som ett misslyckande.  

 Uppgiftens logiska uppbyggnad kan påverka resultatet, en mer komplex uppbyggnad kan leda till 

att strukturen tar överhand jämfört med arbetsminnet och att modellen förutspår resultatet 

sämre. 

 Distraherande upplysningar i en uppgift (”noise”) kan påverka arbetsminnet och därmed 

modellens giltighet. 

 ”Chunking” med innebörden att eleven slår ihop delprocesser till större processer kan göra att 

eleven klarar uppgifter med större Z-värde än modellen förutspår. 

 Kännedom om en uppgiftstyp kan bidra till att minska uppgiftens Z-värde för en elev och därmed 

modellens giltighet.  

Gulacar och Fynewever (2010) föreslår en ytterligare utveckling av Johnstone och El-Bannas (1986) och 

Tsaparlis (1998) metoder och utarbetar en modell som utöver viktning för delprocessernas olika 

svårighetsgrad också mäter skillnaden mellan förutspått resultat och faktiskt resultat på en delprocess. På 

detta sätt framhävs uppgifter där en oväntat stor del av eleverna fick oväntade resultat så att en vidare 

analys kan göras för att identifiera den bakomliggande orsaken.  

Knaus et al. (2011) har utvecklat en metod där varje delprocess i en uppgift multipliceras med en bedömd 

komplexitetsfaktor. Därefter summeras delprocessernas värde till en total numerisk komplexitetsgrad för 

uppgiften. På så sätt omvandlas en kvalitativ bedömning baserad på några komplexitetsfaktorer till ett 

numeriskt värde vilket underlättar jämförelser mellan analyser av olika uppgifter.  

Vidare har Raker et al. (2013) vidareutvecklat Knaus et al.:s (2011) metod framför allt genom att införa en 

faktor för komplexitet orsakad av distraherande upplysningar i en uppgift.   
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3.2. Styrdokument 

Skolverkets ämnesplan för kemi ger riktlinjer för gymnasieskolans kurs Kemi 1. Det centrala innehållet 

för stökiometri i kursen Kemi 1 är fastställt i ämnesplanen till: 

 Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner. 

 Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.  

(Skolverket 2016c, 3). 

 

Vidare finns det fem grupperingar av förmågor och kunskaper för ämnet kemi specificerade i läroplanen 

enligt nedan. För problemlösning i stökiometri är det framför allt förmågorna under punkt 2 som är 

påkrävda: 

1. Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. 

2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa 

problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. 

3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera 

kemikalier och utrustning. 

4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle. 

5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information. 

(Skolverket 2016c, 1) 

 

Kunskapskraven för de olika betygsnivåerna A, C och E finns också detaljerade i ämnesplanen, de visas 

för förmågorna under punkt 2 i tabell 1 nedanför. 

Tabell 1 - Kunskapskrav för förmåga 2 (problemlösning). 

Förmåga Betyget E Betyget C Betyget A 

2. Förmåga att 

analysera och söka svar 

på ämnesrelaterade 

frågor samt att 

identifiera, formulera 

och lösa problem. 

Förmåga att reflektera 

över och värdera valda 

strategier, metoder och 

resultat. 

Eleven analyserar och 

söker svar på enkla 

frågor i bekanta 

situationer med 

tillfredsställande 

resultat. Detta gäller 

såväl i det teoretiska 

som i det praktiska 

arbetet. 

Eleven analyserar och 

söker svar på 

komplexa frågor i 

bekanta situationer 

med 

tillfredsställande 

resultat. Detta gäller 

såväl i det teoretiska 

som i det praktiska 

arbetet. 

Eleven analyserar och 

söker svar på 

komplexa frågor i 

bekanta och nya 

situationer med gott 

resultat. Detta gäller 

såväl i det teoretiska 

som i det praktiska 

arbetet. 

 

Därutöver utger Skolverket årliga kursprov i Kemi 1 som bedömningsstöd. De innehåller uppgifter med 

bedömningsanvisningar samt exempel på elevsvar med kommentarer som representerar betygsstegen A-

F. Detta material är sekretessbelagt men det finns tillgängligt för lärare med behörighet i kemi på 
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gymnasial nivå. Eftersom kursproven inte har erbjudits innan år 2012 finns det inte tillgängliga prov för 

elever att träna på. Det finns dock ett s.k. demonstrationsprov med bedömningsanvisningar som är fritt 

tillgängligt. 

 

3.3. Läromedel 

Enligt Skolverket (2016b) varierar det i vilken grad läromedel påverkar undervisningen; i vissa ämnen 

används läromedlet som en röd tråd som går igenom undervisningen medan det i andra ämnen används 

som referensmaterial. Generellt sett har läromedel visat sig vara mer styrande i naturorienterade ämnen 

och matematik och mindre i samhällsorienterade ämnen (Skolverket 2016b).  

Forskningsstudier från Sverige och Norge visar också att få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker 

och att en stor andel av lärarna planerar undervisningen efter läroboken (Skolverket 2016b). I 

naturvetenskapliga ämnen anger såväl lärare som elever att en viktig del av användandet av läroboken är i 

samband med arbete med övningsuppgifter och vid läxor (Nelson 2006, 18, 21). 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och TIMSS Advanced är internationella 

jämförande studier som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen. 

Studierna genomförs ungefär vart fjärde år och Sverige deltar sedan 1995. I en sammanfattning av 

enkätmaterial från TIMSS 2003 anges att cirka 40% av svenska NO-lärare i huvudsak baserar 

undervisningen på läroboken och att 97% använder någon lärobok i undervisningen (Skolverket 2004, 

74). Motsvarande lärarenkät från TIMSS 1995 visar att lärarna använder läroboken mer än 50% av tiden 

samt att läroboken är den främsta källan för att välja övningsuppgifter (Olofsson 1998, 10-12). Vidare 

bekräftar lärarenkäten från TIMSS Advanced 2008 att elever i Sverige har tillgång till sin egen lärobok 

och att lärarna använder sig av läroböcker vid undervisningen, framför allt till att lösa uppgifter och göra 

övningar. Problemlösning är den näst vanligaste elevaktiviteten under lektioner (Skolverket 2009, 56, 

58). 

 

4. Metod 

4.1 Urval och begränsningar av läromedel 

Den här studien tar utgångspunkt i läroplanen för gymnasieskolan från 2011 där det centrala innehållet 

stökiometri introduceras i kursen Kemi 1. Detta ger ett urval för undersökning av läromedel enligt: 

1. Läromedel för kursen Kemi 1 för gymnasiet. 

2. Endast läromedel uppdaterade för 2011 års läroplan beaktas. 

Vidare har följande avgränsningar införts i studien: 

3. Endast läromedel på svenska beaktas. 
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4. Endast läromedel som finns tillgängliga i tryckt form beaktas, således ej on-line versioner.  

5. Endast basläromedel beaktas, vilket innebär att extra material i lärarhandledningar etc. inte ingår 

i studien. 

Tre läroböcker från två förlag har valts ut utifrån dessa kriterier. Förlaget Liber har två böcker på 

marknaden medan Gleerups har en. Två andra stora aktörer på den svenska marknaden, Sanoma och 

Natur och Kultur, erbjuder inte tryckta versioner av läroboken som är uppdaterade till 2011 års läroplan. 

De utvalda läroböckerna är därför: 

Liber AB: 

 Gymnasiekemi 1 – Andersson m.fl., fjärde upplagan 2012 

 Kemiboken 1 – Borén m.fl., fjärde upplagan, 2011. 

Gleerups Utbildning AB: 

 Syntes Kemi 1 - Henriksson, andra upplagan 2011. 

 

4.2. Datainsamlingsmetod 

Läroböckernas uppgifter som omfattar stökiometriska beräkningar har identifierats och finns bifogade i 

bilagorna A1-A3 och B. Uppgifterna har analyserats teoretiskt enligt metoden som finns beskriven i 

avsnitt 4.3. nedan. 

 

4.3. Analysmetod 

De utvalda läroböckernas övningsuppgifter inom stökiometri analyseras mot de provuppgifter som 

Skolverket har tagit fram för att exemplifiera kunskapskraven. Ett analysinstrument för bedömning av 

uppgifters komplexitet används för såväl läroböckernas som Skolverkets uppgifter. Eftersom analysen har 

ett jämförande syfte spelar de absoluta värdena för komplexiteten som erhölls med hjälp av 

analysinstrumentet mindre roll, så länge som analysen görs konsekvent.  

Vidare görs parallellt en kvalitativ bedömning av några andra typer av försvårande omständigheter i 

läroböckernas och Skolverkets uppgifter; svårigheter som inte fångas upp av analysinstrumentet. Två 

instrument används i studien; ett för att ge en indelning i delproblem som passar stökiometri och ett 

annat för att kvantifiera komplexiteten i en uppgift.  

 

4.3.1. Instrument för indelning av stökiometriuppgifter i delproblem 

För att dela in uppgifterna i delproblem som är logiska för stökiometri tillämpas indelningen och 

kodnyckeln använd av Gulacar och Fynewever (2010, 2174-2175), ursprungligen från Frazer och Sleet:s 

artikel ”A study of students’ attempts to solve chemical problems” i European Journal of Science 
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Education från 1984. Koderna visas i tabell 2 och de översätts inte till svenska. Indelningen i delproblem 

görs parallellt med analysen av uppgifternas komplexitet. 

Tabell 2 - Kodnyckel för delproblem i stökiometri 

Delproblem Kodning 

Writing equation WEQ 

Empirical formula EF 

Limiting reactant LR 

Percent yield PY 

Stoichiometric ratio SR 

Conservation of mass CM 

Mass percent MP 

Mole concept MC 

Molecular formula MF 

Balancing equation BEQ 

 

En annan gruppering kallad ”kategorier” konstruerades för själva presentationen av resultatet, den finns 

beskriven i detalj i avsnitt 5.1. nedan. 

 

4.3.2. Instrument för att uppskatta uppgifters komplexitet 

För att analysera uppgifternas komplexitet används metoden utvecklad av Raker et al. (2013, 1291-1293). 

Den går i korthet ut på följande steg med tillhörande matriser, allt fritt översatt till svenska: 

Analys av en provuppgift görs genom en sjustegs metod där granskaren måste: 

 

1. Analysera uppgiften. 

2. Bestämma delprocesserna (d.v.s. elevprocesserna) som används för att lösa uppgiften som “vad 

eleven måste göra” och “vad eleven måste känna igen”. 

3. Uppskatta från en elevs perspektiv den relativa svårigheten (d.v.s. lätt, medelsvår eller svår) av 

varje delprocess. 

4. Uppskatta från ett elevperspektiv hur svår omfattningen av interaktionen är mellan 

delprocesserna som krävs för att svara på uppgiften (d.v.s. lätt, medelsvår eller svår), och 

poängsätta detta utifrån bedömningsmatrisen. 

5. Bestämma vikten av antalet distraherande upplysningar (d.v.s. ingen, någon eller flera) och 

poängsätta detta utifrån bedömningsmatrisen. 

6. Använda bedömningsmatrisen för att poängsätta varje delmoment. 
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7. Bestämma den totala komplexitetsgraden genom att summera värdena från steg 3-6.  

Bedömningsmatriserna som används för bedömning i metoden visas i tabellerna 3-5 (Raker et al. 2013, 

1291-1293). Tabell 3 används i steg 3, tabell 4 i steg 4 och tabell 5 i steg 5 i metoden. Ett exempel som 

demonstrerar metoden visas i avsnitt 4.3.3. nedan. 

Tabell 3 - Bedömningsmatris delprocesser 

Värdering Svårighet av delprocesser 

Lätt Medelsvårt Svårt 

1 1   

2 2 1  

3 3 2  

4 4 3 1 

5 5 4 2 

6 6 5 3 

7 7 6 4 

8 8 7 5 

 

Tabell 4 – Bedömningsmatris interaktion delprocesser 

Värdering Interaktion 

1 Lätt 

2 Medelsvår 

3 Svår 

 

Tabell 5 - Bedömningsmatris distraherande upplysningar 

Värdering Distraherande 

upplysningar 

0 Ingen 

1 Någon 

2 Flera 

 

4.3.3. Test av analysinstrumentet för uppgifters komplexitet 

För att demonstrera analysmetoden visas här en analys av en uppgift med hjälp av analysinstrumentet. 

Uppgift nummer 5.4d från Syntes Kemi 1 används som exempel. 
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Exempeluppgift: 

Skriv en balanserad formel för följande reaktion: 

Dikopparoxid Cu2O(s) reagerar med syre under bildning av kopparoxid CuO(s). 

Tabell 6 visar hur uppgiften bedömdes med analysmetoden för komplexitet. Uppgiften delades upp i de 

begrepp eleven måste minnas och de metoder som måste tillämpas för att lösa uppgiften. Svårigheterna 

för delprocesserna bedömdes och summerades. Dessutom bedömdes svårigheter från interaktion mellan 

delprocesser och från eventuella distraktionsmoment. Poängen från de olika värderingarna summerades 

till en total värdering för uppgiften; uppgiftens så kallade komplexitetstal.  

Tabell 6 - Exempel på analys av komplexitet med analysinstrumentet 

Delprocess Interaktion Distraktion Total 

värde-

ring 

(Kom-

plexi-

tetstal)  

Beskrivning 

Svårighet 

Kod 
Värde-

ring 
Kod 

Värde-

ring 
Lätt Medel Svår Värde-

ring 

 
Komma ihåg begrepp - atom, 

molekyl (grundämne), kemisk 

förening, jon. 

1   1      

Komma ihåg begrepp - 

kemisk beteckning för syre. 
1   1      

Komma ihåg begrepp - 

reaktionsformel. 
1   1      

Använda metodik - skriva 

reaktionsformel (ej 

balanserad). 

 1  2      

Använda metodik - balansera 

reaktionsformel. 
 1  2      

 
   7 Lätt 1 Ingen 0 8 

 

4.3.4. Analys av försvårande omständigheter i uppgifterna  

En kvalitativ analys av läroböckernas övningsuppgifter kontra Skolverkets uppgifter görs för att 

undersöka om det finns ytterligare försvårande omständigheter i uppgifterna som inte fångas upp av en 

analys baserad på mätinstrumenten ovan.  
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I denna analys ingår bedömning av försvårande omständigheter som: 

 Delprocesser som ingår i kontexter elever är obekanta med. 

En uppgift uppfattas ofta som svårare av elever om den innehåller delprocesser, som de i och för 

sig är förtrogna med, i en för eleverna obekant kontext (Gulacar och Fynewever 2010, 2178-2179).   

 Nya moment. 

Om uppgiften innehåller inslag av nya moment uppfattas det som svårare av elever (Tsaparlis 

1998, 345, Gulacar och Fynewever 2010, 2172). 

 Andra omständigheter framför allt bruk av blandade uppgifter. 

Om en uppgift är uppdelad i deluppgifter som var och en omfattar olika delar från det centrala 

innehållet kan det uppfattas som svårare av eleverna (Gulacar, Eilks och Bowman 2014, 961-962).  

Inslag av de olika försvårande omständigheterna har identifierats för varje uppgift och summerats per 

svårighet och källa, utan försök till viktning. Jämförelsen mellan de olika källorna görs baserat på 

procentandelen uppgifter som har inslag av de olika svårigheterna.  

 

5. Resultat 

Undersökningen redovisas i två olika moment: 

 Resultat från analysen av uppgifters komplexitet baserade på analysinstrumentet. 

 Resultat från en analys av andra försvårande omständigheter som inte täcks in av 

analysinstrumentet. 

Uppgifterna i stökiometri i Gymnasiekemi 1, Kemiboken 1, Syntes Kemi 1 samt i Skolverkets kursprov i 

kemi från åren 2013-2016 har analyserats med hjälp av metoden beskriven i avsnitt 4.3. En 

sammanställning av uppgifterna finns i bilaga B. 

 

5.1. Uppgifters komplexitet utvärderade med hjälp av analysinstrumentet. 

Uppgifterna har delats upp i ett antal innehållsområden i resultatsammanfattningen för att förenkla en 

jämförande analys. Indelningen har gjorts som en variant av den kodnyckel för delproblem som användes 

i analysen för att bättre reflektera de uppgiftstyper som förekommer i källorna i tydliga, logiska 

innehållsområden. Det visade sig vid analysen att en stor del av delproblemen hamnade i ett fåtal av 

koderna, framför allt i koden MC, vilket gjorde indelningen mindre överskådlig.  
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De valda indelningarna för presentation av resultaten är: 

 Kategori 1 – Atommassa, formelmassa, molmassa. 

 Kategori 2 – Reaktionsformler. 

 Kategori 3 – Sambandet massa, molmassa och substansmängd (m=M∙n). 

 Kategori 4 – Stökiometriskt förhållande. 

 Kategori 5 – Empirisk formel. 

 Kategori 6 – Molekylformel. 

 Kategori 7 – Masshalt. 

 Kategori 8 – Lösningar innehållande vägning. 

 Kategori 9 – Lösningar utan vägning. 

 Kategori 10 – Stökiometriska beräkningar med given reaktionsformel. 

 Kategori 11 – Stökiometriska beräkningar utan given reaktionsformel. 

 

Kategorierna finns beskrivna i detalj under respektive avsnitt nedanför.  

Komplexitetstalen för uppgifterna från Gymnasiekemi 1, Kemiboken 1, Syntes Kemi 1 samt från 

Skolverkets kursprov i kemi har analyserats fram enlig metoden beskriven i avsnitt 4.3 ovan. Resultaten 

redovisas i form av stapeldiagram, ett diagram för varje innehållskategori. De fyra källorna finns visade i 

samma diagram för att underlätta en visuell jämförelse. I de fall Skolverkets prov inte har haft uppgifter 

inom en kategori presenteras fortfarande en analys av data för de tre läroböckerna.  

Uppgifterna har sorterats så att resultaten visas efter stigande komplexitetstal, d.v.s. åt höger längs x-

axeln, för såväl läroböcker som för Skolverkets prov. Vad angår läroböckernas uppgifter så sammanfaller 

denna sortering i stort sett med uppgifternas ordning i böckerna eftersom materialet bygger på en 

progression mot mer komplexa uppgifter mot slutet av ett kapitel. Skolverkets material inom en kategori 

kan vara mer blandat, från enklare kortsvarsfrågor till omfattande uppgifter.  

Vidare har stapeldiagrammen konstruerats med start i högsta komplexitetstal för varje källa, d.v.s. från 

”höger” i diagrammet, eftersom samtliga källor har svåra uppgifter medan det totala antalet uppgifter per 

källa varierar. Det innebär med andra ord att stapelgruppen längst till höger i ett diagram visar de mest 

komplexa uppgifterna för varje källa. Vidare kan antalet uppgifter för en källa inom en kategori med 

fördel summeras från höger i ett diagram, till exempel för figur 1 nedan; Gymnasiekemi 1 har 3 uppgifter, 

Kemiboken 1 har 5 uppgifter och Syntes Kemi 1 har 4 uppgifter.    

 

5.1.1. Kategori 1 – Atommassa, formelmassa och molmassa 

Uppgifterna inom denna kategori är mindre komplexa och förekommer framför allt som inledande 

uppgifter i avsnitten. Det kan t.ex. handla om att hämta atommassa för grundämnen i periodiska systemet 

och att beräkna formelmassa eller molmassa. Skolverkets kursprov har inte haft uppgifter inom detta 

område. 
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Figur 1 – Komplexitetstal för uppgifter samlade i en innehållskategori för atommassa, formelmassa och molmassa. 

Figur 1 indikerar att läroböckerna innehåller ungefär samma antal uppgifter, 3-5 stycken. Uppgifterna har 

likartad komplexitet med undantag för Gymnasiekemi 1 som har en mer omfattande uppgift. 

 

5.1.2. Kategori 2 – Reaktionsformler 

I denna grupp har uppgifter samlats som omfattar att skriva och balansera reaktionsformler. Det kan t.ex. 

röra sig om att skriva och balansera en reaktionsformel utan att alla reaktanter och produkter är givna i  

 

Figur 2 - Komplexitetstal för uppgifter samlade i en innehållskategori för reaktionsformler. 



  Sid 13 (35) 

   

 

uppgiften. Att skriva och balansera reaktionsformler är en central förmåga inom stökiometrin och 

uppgiftstypen är vanligt förekommande både på Skolverkets prov och i de flesta av läroböckerna.  

Figur 2 visar resultatet från analysen. Diagrammet illustrerar att Gymnasiekemi 1 och Syntes Kemi 1 

innehåller uppgifter på liknande komplexitetsnivå även om antalet uppgifter skiljer sig åt markant. Syntes 

Kemi 1 har rikligt med uppgifter, ett helt kapitel i boken är avsatt till ämnet, medan Gymnasiekemi 1 

endast har 4 uppgifter för renodlad övning i formelskrivning.  

Kemiboken 1 utmärker sig med att inte ha några uppgifter alls riktade mot enbart träning i 

formelskrivning. Momentet förekommer som en del av mer omfattande uppgifter sorterade i innehålls-

kategori 11 nedanför, men så är också fallet för de andra två läroböckerna.  

Skolverkets svåraste uppgifter har markant högre komplexitet än läroböckernas. Det finns också ett stort 

antal uppgifter i proven, 11 stycken totalt fördelade på de 4 kursproven och demonstrationsprovet. 

 

5.1.3. Kategori 3 – Sambandet massa, molmassa och substansmängd (m=M∙n) 

I den här kategorin finns uppgifter samlade som handlar om att tillämpa formeln m=M∙n. Det kan t.ex. 

röra sig om att bestämma en massa utifrån en given molmassa och substansmängd. Uppgiftstypen är 

vanligt förekommande som inledande uppgifter eller repetitionsuppgifter i läroböckerna. Den har endast 

förekommit någon gång på Skolverkets prov; förmågan att lösa sådana uppgifter ingår i mer 

komplicerade uppgifter. 

 

Figur 3 - Komplexitetstal för uppgifter sorterade i en innehållskategori för sambandet mellan massa, molmassa och 
substansmängd. 
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Figur 3 visar att samtliga läroböcker har uppgifter på liknande komplexitetsnivå. Det som skiljer är 

antalet uppgifter där Gymnasiekemi 1 utmärker sig att ha hela 11 stycken, medan de övriga har 5 var. 

Skolverket har endast använt uppgiftstypen som en kortfrågeuppgift. 

 

5.1.4. Kategori 4 – Stökiometriskt förhållande 

Med termen stökiometriskt förhållande avses här beräkningar av mängd ingående ämnen i en kemisk 

förening. Det kan t.ex. röra sig om att bestämma hur stor massa det finns av ett grundämne i en viss 

mängd av en känd kemisk förening. Uppgiftstypen har förekommit på Skolverkets prov och det ges 

övningsuppgifter i samtliga tre läroböcker.  

 

Figur 4 - Komplexitetstal för uppgifter sorterade i en innehållskategori för uppgifter rörande stökiometriskt förhållande. 

Figur 4 visar att såväl läroböcker som Skolverket har uppgifter på likande komplexitetsnivå. Det finns få 

uppgifter av denna typ i läroböckerna med undantag för Syntes Kemi 1 som har 6 exempel.  

 

5.1.5. Kategori 5 – Empirisk formel 

I denna kategori finns uppgifter samlade som handlar om att bestämma en förenings empiriska formel, 

t.ex. utifrån massa eller masshalt av ingående ämnen. Beräkningsmetodiken påminner om den för att 

bestämma molekylformeln för en förening, jämför kategori 6 nedanför. Uppgiftstypen har inte 

förekommit på Skolverkets prov. 
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Figur 5 - Komplexitetstal för uppgifter sorterade i en innehållskategori för empirisk formel. 

Figur 5 visar att Gymnasiekemi 1 inte inkluderar uppgifter rörande empirisk formel. De andra två 

läroböckerna har mycket likartade uppgifter, både vad angår komplexitet och antal. 

 

5.1.6. Kategori 6 – Molekylformel 

I denna kategori har uppgifter samlats som handlar om att specificera ett ämnes molekylformel utifrån 

givna data. Det kan t.ex. röra sig om att bestämma molekylformeln för en förening från molmassa och  

 
 
Figur 6 – Komplexitetstal för uppgifter samlade i en innehållskategori för molekylformel. 
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masshalt av ingående ämnen eller från massa av en förening före och efter en kemisk reaktion. 

Beräkningsmetodiken påminner om den som används för att bestämma en förenings empiriska formel, 

jämför kategori 5 ovan. Detta är en uppgiftstyp som har förekommit frekvent på Skolverkets prov. 

Figur 6 visar att uppgiftstypen har varit prioriterad hos Skolverket. Den har använts vid 

kortsvarsuppgifter i samband med jonföreningars formel, men den har inte använts för mer omfattande 

stökiometriska uppgifter. Det har den däremot i de tre läroböckerna vilket medför den väsentligt högre 

komplexitet som kan utläsas ur diagrammet. 

Det finns anmärkningsvärt få uppgifter av denna typ i läroböckerna; antalet varierar mellan 1 och 4. 

Däremot finns alltså fler uppgifter inom kategori 4 empirisk formel, vilket inte är fallet i Skolverkets prov. 

 

5.1.7. Kategori 7 – Masshalt 

Innehållet i kategorin omfattar uppgifter som handlar om att specificera ett ämnes molekylformel utifrån 

givna data. Det kan t.ex. röra sig om att bestämma masshalten av ett grundämne i en förening eller 

masshalten av en lösnings komponenter utifrån massan av ingående ämnen. Uppgiftstypen har inte 

förekommit på Skolverkets prov. 

 

Figur 7 – Komplexitetstal för uppgifter samlade i en innehållskategori för masshalt. 

Figur 7 visar att Syntes Kemi 1 har ett flertal uppgifter av olika komplexitetsnivå, medan Kemiboken 1 

endast har en mindre komplex uppgift. Gymnasiekemi 1 saknar helt övningsuppgifter i denna kategori.  
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5.1.8. Kategori 8 – Lösningar innehållande vägning 

Gruppen innehåller uppgifter som handlar om beräkningar omfattande lösningar där uppvägning av ett 

fast ämne ingår. Det kan t.ex. röra sig om att beräkna hur stor mängd av en reaktant som krävs för 

tillverkning av en stamlösning med en viss koncentration. Uppgiftstypen övar centrala förmågor inom 

stökiometrin och förekommer i såväl läroböcker som Skolverkets prov. 

 

Figur 8 - Komplexitetstal för uppgifter sorterade i en kategori för beräkningar kring lösningar där vägning av ett fast ämne ingår 
som ett delmoment. 

Figur 8 visar resultatet från analysen. Diagrammet visar några skillnader mellan de tre läroböckerna; de 

har relativt stor diskrepans mellan antal uppgifter och även uppgifternas komplexitet skiljer sig åt. 

Gymnasiekemi 1 och Kemiboken 1 har uppgifter på samma nivå medan Syntes Kemi 1 har ett par mer 

komplexa uppgifter och dessutom ett väsentligt större antal uppgifter. Antal uppgifter varierar mellan 2 

och 7.   

Skolverkets mest omfattande uppgift har något lägre komplexitet än Syntes Kemi 1 men ligger i paritet 

med Kemiboken 1 och Gymnasiekemi 1.  

 

5.1.9. Kategori 9 – Lösningar utan vägning 

Uppgifterna omfattar beräkningar i förbindelse med lösningar som inte innehåller moment där 

uppvägning av ett fast ämne ingår. Det kan t.ex. röra sig om att beräkna koncentrationer av lösningar och 

spädning av stamlösningar till arbetslösningar. Uppgiftstypen är vanligt förekommande både i 

Skolverkets kursprov och i läroböckerna. 
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Figur 9 - Komplexitetstal för uppgifter sorterade i en kategori för beräkningar kring lösningar där vägning av ett fast ämne inte 
ingår som ett delmoment. 

Diagrammet i Figur 9 indikerar att uppgifternas komplexitet varierar mellan de tre läroböckerna, framför 

allt för de omfattande uppgifterna. Här ligger Gymnasiekemi 1 och Syntes Kemi 1 på en liknande nivå 

medan Kemiboken 1 har mindre komplexa uppgifter. De mindre omfattande uppgifterna har ungefär 

likvärdiga komplexitetstal. 

Skolverkets svåraste uppgift har högre komplexitet än läroböckernas, särskilt jämfört med Kemiboken 1.  

Det finns stor variation i antalet övningsuppgifter mellan läroböckerna, från 4 uppgifter i Gymnasiekemi 1 

till 10 i Syntes Kemi 1. Detta resultat överensstämmer med kategorin för lösningar där vägning ingår, 

d.v.s. kategori 8 ovan.  

 

5.1.10. Kategori 10 – Stökiometriska beräkningar med given reaktionsformel 

Uppgifterna i den här kategorin handlar om mer omfattande stökiometriska beräkningar som tar 

utgångspunkt i en given reaktion. Det kan t.ex. röra sig om att beräkna en mängd produkt utifrån en 

specificerad reaktionsformel och utifrån givna mängder reaktanter, där en reaktant är utbytes-

bestämmande eller där reaktionen kan ha ett definierat utbyte. Uppgiftstypen är grundläggande inom 

stökiometrin och den är mycket vanligt förekommande i såväl läroböcker som i Skolverkets prov. 
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Figur 10 - Komplexitetstal för uppgifter sorterade i en innehållskategori för stökiometriska beräkningar i uppgifter där 
reaktionsformeln är given. 

Figur 10 indikerar att de tre läroböckerna har uppgifter av ungefär samma komplexitet. Speciellt 

Gymnasiekemi 1 och Syntes Kemi 1 använder liknande material med undantag endast för den svåraste 

uppgiften. Kemiboken 1 har något mindre komplexa uppgifter när värderingspoängen överskrider 20, 

d.v.s. för de mest omfattande uppgifterna.  

Skolverkets svåraste uppgifter har högre komplexitet än läroböckernas. Vidare kan noteras att de tre 

läroböckerna har ungefär lika många övningsuppgifter, cirka 7-8 stycken. 

 

5.1.11. Kategori 11 – Stökiometriska beräkningar som inkluderar att skriva och balansera 

reaktionsformel 

Kategori 11 innehåller liksom kategori 10 uppgifter som handlar om mer omfattande stökiometriska 

beräkningar, med skillnaden att den aktuella reaktionsformeln inte är given i grupp 11. Uppgifterna kan 

till exempel röra sig om att bestämma och balansera en kemisk reaktionsformel och därefter beräkna en 

mängd produkt utifrån givna mängder reaktanter där en reaktant är utbytesbestämmande eller där 

reaktionen kan ha ett definierat utbyte.  Uppgifterna är således ofta mer omfattande än de i kategori 10.  

Grundläggande och centrala förmågor inom stökiometrin bearbetas och frågetypen är vanligt 

förekommande i såväl läroböcker som Skolverkets prov. 
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Figur 11 - Komplexitetstal för uppgifter sorterade i en innehållskategori för stökiometriska beräkningar i uppgifter där 
reaktionsformeln är given. 

Figur 11 visar resultatet från analysen. Diagrammet visar några skillnader mellan de tre läromedlen; de 

har olika antal uppgifter och uppgifternas komplexitet skiljer sig. Gymnasiekemi 1 har generellt sett färre 

komplexa uppgifter medan Kemiboken 1 och Syntes Kemi 1 ligger på samma nivå. Antalet uppgifter 

varierar mellan 5 och 8.  

Skolverkets svåraste uppgifter har något lägre komplexitet än motsvarande i Kemiboken 1 och Syntes 

Kemi 1 men högre än de i Gymnasiekemi 1. Rådata visar att en orsak till läroböckernas höga 

komplexitetstal är att de inte alltid specificerar den kemiska formeln för reaktanter och produkter i 

uppgiften. Det gäller även för mindre vanliga ämnen eller föreningar som eleverna inte kan förväntas 

känna till. Det medför att uppgiften värderas som mer komplex. Vid arbete med övningsuppgifter i en 

lärobok använder eleverna boken som uppslagskälla vilket naturligtvis inte är fallet med kursprovet där 

mindre vanliga ämnen och föreningar normalt specificeras i uppgiften. Påverkan på komplexitetstalen är 

emellertid relativt liten totalt sett, i storleksordningen 2-3 enheter. Det har inte gjorts någon justering av 

analysen för att ta hänsyn till fenomenet. 

 

5.2. Kvalitativ värdering av stökiometriska uppgifter. 

Som tidigare nämnt fokuserar analysverktyget på svårigheter förknippade med komplexiteten av en given 

uppgift baserad på dess ingående delprocesser. Till detta kan komma ett antal ytterligare försvårande 

omständigheter som inte mäts genom analysverktyget. Några av de mer uppenbara har undersökts i 

denna studie för att belysa områdets komplexitet. 
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De valda försvårande omständigheterna är: 

 Kontexten – Uppgifter framställda i obekant kontext kan uppfattas som svårare av elever. 

 Nya moment – Moment som inte är bekanta för eleverna kan bidra till att göra uppgiften svårare. 

 Andra omständigheter som t.ex. att delfrågorna i en uppgift är av blandad karaktär, d.v.s. från 

olika delar av det centrala innehållet, kan göra att uppgiften betraktas som svårare av eleverna.   

Eftersom undersökningen är av kvalitativ karaktär har särdragen markerats och summerats utan försök 

till viktning.  

Resultaten presenteras i ett stapeldiagram där andelen uppgifter som innehåller försvårande moment 

visas som funktion av de tre läroböckerna samt av Skolverkets kursprov. 

 

5.2.1. Uppgifters inslag av obekant kontext 

Uppgifter anses ha obekant kontext när de är utformade med en kontext som avviker från en renodlad 

frågeställning där nödvändig information för att lösa uppgiften finns specificerad. Det kan till exempel 

röra sig om att beräkna silverhalt av ostämplat silvermaterial inköpt utomlands som i uppgift 4 i 

Skolverkets demonstrationsprov (Skolverket 2016d, 5).  

Uppgifter med sådana inslag har identifierats och summerats. De redovisas som en total andel per 

lärobok respektive total andel för alla stökiometriuppgifter i de undersökta kursproven från Skolverket. 

Det har alltså inte ansetts som meningsfullt att använda indelningen i innehållskategorier i denna analys 

eftersom fenomenen är av generell karaktär. 

 

Figur 12 – Andel uppgifter som har inslag av obekant kontext.  

Figur 12 visar att en obekant kontext används rikligt vid konstruktion av Skolverkets kursprov, mer än  



  Sid 22 (35) 

   

 

2/3 av uppgifterna är av denna typ. Läroböckerna å andra sidan har få inslag av detta som framgår av 

diagrammet. 

 

5.2.2. Uppgifters inslag av nya moment 

Uppgifter med inslag av nya moment har identifierats och summerats. Med nya moment avses 

omständigheter som krävs för att lösa en uppgift som är nya för eleverna. Det kan till exempel röra sig om 

att indata till en uppgift skall hämtas från obekanta samband som visas i ett diagram, i en tabell eller på 

en bild.  

Resultaten visas i stapeldiagram som en total andel per lärobok respektive en total andel för alla 

stökiometriuppgifter i de undersökta kursproven från Skolverket. Eftersom nya moment kan användas i 

alla olika typer av uppgifter har indelningen i innehållskategorier inte använts för denna analys. 

 

Figur 13 – Andel uppgifter som har inslag av nya moment.  

Figur 13 visar att det framför allt är Skolverket som använder metoden i uppgifterna men i en relativt 

begränsad omfattning, mindre än 10%. Nya moment förekommer i läroböckerna också men till en mindre 

grad, några få procent av uppgifterna har sådana inslag. 

 

5.2.3. Blandade uppgifter och andra försvårande omständigheter 

Andra moment som kan försvåra uppgifter har också identifierats under analysen. Det är framför allt 

metoden att bygga upp en större uppgift av delfrågor som testar olika centralt innehåll som bidrar. 

Metoden är mycket vanlig i de mer omfattande uppgifterna i Skolverkets kursprov. Det kan t.ex. röra sig 

om en uppgift där kemisk bindning testas i delfråga a, reaktionslära i delfråga b medan 

stökiometriberäkningar utgör delfråga c.  
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Även andra moment som har noterats som kan försvåra en uppgift har samlats i denna grupp. Det kan 

vara en uppgifts formulering som kan uppfattas som svårtolkad eller att flera frågor ställs i en mening.  

Resultaten redovisas även här totalt per lärobok respektive totalt för Skolverkets provuppgifter och utan 

indelning i innehållskategorier. 

 

Figur 14 – Andel uppgifter som har andra försvårande inslag, framför allt blandade delfrågor.  

Figur 14 indikerar att en stor andel av Skolverkets uppgifter ingår i denna kategori. Det är metoden med 

att använda blandade delfrågor som ger utslag i resultatet; nästan varannan uppgift är konstruerad på 

detta sätt. Noterbart är att metoden i princip inte förekommer i läroböckerna, det är andra försvårande 

omständigheter som ger ett mycket begränsat inslag i diagrammet, mindre än 5%. 

 

6. Diskussion 

6.1. Resultatsammanfattning 

Figur 15 visar en sammanställning där komplexitetstalet för den mest komplexa uppgiften inom varje 

kategori och lärobok är normerat mot Skolverkets motsvarande tal. Ett värde av 100% innebär lik 

komplexitet med Skolverkets motsvarande uppgift, ett högre tal högre komplexitet och vice versa för ett 

lägre värde. 
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Figur 15 – Normerade komplexitetstal för den mest komplexa uppgiften i en innehållskategori. Normeringen är gjord mot 
komplexitetstalet för Skolverkets motsvarande uppgift. 

Figuren indikerar följande överordnade resultat: 

 Samtliga läroböcker har väsentligt lägre komplexitetsnivå på uppgifterna inom 

innehållskategorierna reaktionsformler (kat. 2), lösningar utan vägning (kat. 9) och stökiometri 

med givna reaktionsformler (kat. 10).  

 Samtliga läroböcker har högre eller liknande komplexitetsnivå på uppgifterna inom 

innehållskategorierna förhållandet [m=M∙n] (kat. 3), stökiometriskt förhållande (kat. 4) och 

molekylformel (kat. 6).  

 Gymnasiekemi 1 har lägre komplexitetsnivå på uppgifterna inom de omfattande kategorierna 

lösningar (kat. 8-9) och stökiometriska beräkningar (kat. 10-11) samt inom området 

reaktionsformler (kat. 2). 

 Kemiboken 1 saknar uppgifter för renodlad träning inom området reaktionsformler (kat. 2). 

 

Figur 16 visar en översikt över andelen uppgifter med försvårande inslag för läroböcker och Skolverkets 

kursprov. Resultaten är indelade i de tre kategorierna obekant kontext, nya moment och en övrig kategori 

som främst visar andelen blandade delfrågor i uppgifterna.  
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Figur 16 - Andel uppgifter som har andra försvårande inslag. 

Figuren visar följande resultat: 

 Samtliga läroböcker saknar i någon väsentlig grad träningsuppgifter med dessa typer av 

försvårande inslag.  

 Skolverkets prov bär stark prägel av denna typ av uppgifter, speciellt vad angår kontext och bruk 

av blandade delfrågor. 

 

6.2. Diskussion av resultat 

Komplexitetsanalysen visar att läroböckerna inte når upp till nivån på Skolverkets kursprov i flera delar 

av innehållet stökiometri, bland annat de innehållskategorier som omfattar stökiometriska problem med 

givna reaktionsformler, lösningar utan vägning samt att skriva och balansera reaktionsformler. Det finns 

en risk att eleverna inte blir tillräckligt förberedda och därför underpresterar på kursprovet, ifall 

läroböckerna inte erbjuder uppgifter som täcker in de mest avancerade nivåerna på Skolverkets kursprov.  

Eftersom innehållet ifråga innehåller komplexa problem, som ger möjlighet att visa högt utvecklade 

förmågor, är det mycket viktigt att eleverna har haft möjlighet att träna på motsvarande nivå under 

kursens gång och inför kursprovet.  

I ett par av de andra omfattande innehållskategorierna är bilden bättre, flera av läroböckerna har 

motsvarande eller svårare uppgifter än Skolverket. När det handlar om stökiometriska problem som 

inkluderar reaktionsskrivning så använder sig dock läroböckerna ibland av mindre vanliga ämnen och 

föreningar i reaktionerna utan att ange deras kemiska formel. Detta ger ett högre komplexitetstal för den 
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delprocessen vid analysen och det medför att läroböckernas komplexitetstal kan ses som aningen höga i 

de uppgifterna. Under en lektion kan eleven alltid leta upp den kemiska formeln i läroboken, men det är 

inte möjligt vid prov. Analysen har emellertid inte anpassats till detta fenomen, utan samma bedömning 

har använts genomgående. Det har bedömts vara tillfredsställande att göra detaljanalyser i sådana fall om 

nödvändigt, eftersom det rör sig om ett mindre antal uppgifter.   

Ett mer förväntat resultat kan skönjas i resultaten för kategorierna som omfattar förhållandet massa, 

molmassa och substansmängd, stökiometriskt förhållande och molekylformel. I de här fallen har 

läroböckerna högre eller åtminstone liknande komplexitetsnivå på uppgifter som Skolverket. För det här 

innehållet använder Skolverket mer standardbetonade frågor av något mindre komplicerad natur, ofta i 

form av kortsvarsfrågor. Läroböckerna tillhandahåller däremot ett flertal uppgifter av varierad 

svårighetsgrad vilket kan tyda på att man anser det som viktigt med omfattande övning av detta 

grundläggande innehåll för att kunna angripa mer komplexa stökiometriska problem senare i avsnittet.  

Skolverket har inte explicit testat grundläggande moment som atommassa, formelmassa och molmassa i 

separata uppgifter och endast en enklare uppgift inom förhållandet massa, molmassa och substansmängd 

har förekommit. De här förmågorna testas sannolikt av provkonstruktören som en del av mer 

komplicerade uppgifter.  

Det är också tydligt att det finns skillnader mellan de olika läroböckerna. Gymnasiekemi 1 har lägre 

komplexitet än Skolverket i samtliga 5 områden som omfattar stökiometriska problem, lösningar och 

reaktionsformler (kategorierna 2, 8, 9, 10, och 11).  

Kemiboken 1 påminner en del om Gymnasiekemi 1 men uppgifterna i de omfattande 

innehållskategorierna är aningen mer komplexa. Skillnaderna är dock inte så stora. Den stora skillnaden 

däremot är området reaktionsformler där Kemiboken 1 inte har dedikerade uppgifter för renodlad träning 

av skrivning och balansering av reaktionsformler. Författarna har kanske resonerat att tillräcklig 

förberedelse ges i de mer omfattande sammansatta uppgifterna senare i avsnittet.   

Kemi Syntes 1 ser ut att ha resonerat precis omvänt; man har avsatt ett helt kapitel enbart till reaktions-

formler och det finns som en följd ett stort antal uppgifter som fokuserar enkom på detta. Metodiken 

framstår som intressant; att skriva och balansera reaktionsformler är ett grundläggande och centralt 

innehåll som går igen i många områden i kemin. Dessvärre har man emellertid inte inkluderat riktigt 

komplexa uppgifter i detta kapitel i nivå med Skolverkets uppgifter.  

Kemi Syntes 1 är för övrigt den lärobok som tillhandahåller flest uppgifter inom området stökiometri, 

nästan 70, medan Kemiboken 1 och Gymnasiekemi 1 erbjuder strax under och strax över 50 uppgifter 

respektive.   

Sammanfattningsvis kan sägas angående uppgifters komplexitet att den enskilda läraren måste sörja för 

att det finns extrauppgifter av likvärdig komplexitet tillgängligt för eleverna att träna på. Det innebär ett 

merarbete för läraren som naturligtvis kan fungera utmärkt men som knappast kan betraktas som 

optimalt. Läraren i dagens skola har ont om tid och att landets samlade kemilärarkår parallellt skall 
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komplettera uppgiftsunderlaget i läroböckerna kan knappast betraktas som effektivt. Det hade varit 

bättre om läroböckerna kompletterade sina uppgifter med komplexa uppgifter i stil med vad amerikanska 

skolböcker av tradition gör. Som ett exempel erbjuder Zumdahl och Zumdahl i boken Chemistry totalt 172 

uppgifter i avsnittet för stökiometri, uppdelade i ett antal frågetyper och innehållskategorier (Zumdahl 

och Zumdahl 2010, 117-128): 

 Active Learning Questions 

 Questions  

 Exercises 

 Connecting to Biochemistry 

 Additional Exercises 

 Challenge Problems 

 Integrative Problems 

 Marathon Problems 

 

Med tillgång till ett så pass omfattande material hade läraren kunnat fokusera på elevernas 

lärandeprocess i klassrummet, samtidigt som det hade varit möjligt för läraren att välja ut lämpliga 

uppgifter för inledande träning, repetitionsträning, fördjupande träning och slutligen träning med 

utmanande uppgifter i nivå med vad eleven kan förväntas möta på Skolverkets kursprov. I detta 

sammanhang kan också nämnas att de svenska läroböckerna saknar tydlig information om uppgifters 

nivå och innehåll. En distinkt indelning som i Chemistry (Zumdahl och Zumdahl 2010) hade gjort det 

mycket tydligare för eleven vilket moment som tränades och på vilken nivå. 

Under rubriken andra försvårande omständigheter har uppgifterna analyserats kvalitativt med avseende 

på kontext, nya moment och andra omständigheter som framför allt bruk av blandade delfrågor i en 

uppgift. Resultaten kan tyda på att metoderna är en medveten strategi i Skolverkets prov, mer än 70% har 

annorlunda kontext, ungefär 10% innehåller nya moment och cirka 40% av uppgifterna har blandade 

delfrågor. Läroböckerna å andra sidan använder sig nästan inte alls av dessa metoder.  

Analysen har gjorts kvalitativt efter egen värdering. Resultatet visas som summan av uppgifter som har 

bedömts ha försvårande inslag av denna sort fördelade på typ av försvårande omständighet och källa. 

Uppgifternas eventuellt ökade svårighetsgrad på grund av dessa försvårande omständigheter har inte 

värderats i studien, bara att det finns ett försvårande inslag. Forskning visar att faktorerna kan leda till att 

elever blir störda, jämför s.k. ”noise”, och att de kan uppfatta uppgifter som svårare att förstå och lösa. 

Det kan speciellt vara en faktor när elever är relativa noviser inom ett ämne, eller när uppgifter är 

obekanta, eftersom de då inte har hunnit tillägna sig strategier för uppgifter konstruerade på ett sådant 

sätt (Tsaparlis 1998, 344-345). Träning och tillvänjning till uppgifter utformade som Skolverkets 

kursprov framstår därmed som mycket viktigt om skolan väljer att använda sig av provet.  

Tillspetsat kan man hävda att såvida inte läraren har tränat eleverna på denna uppgiftstyp blir följden att 

de kan konfronteras med uppgifter på Skolverkets prov som är mer komplexa, i ny kontext, innehållande 
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nya moment och med blandat innehåll, jämfört med uppgifter de har övat på under kursens gång. Ett 

sådant resonemang leder till ett antal intressanta frågeställningar: 

 Kommer eleverna att ha förutsättningar att prestera väl? 

 Kommer de att visa färdigheter och förmågor på samma nivå som under tidigare prov under 

kursens gång? Om inte, beror det i så fall på: 

o Bristande relevant träning och förberedelse på uppgiftstypen? 

o Att proven under kursen varit för lätta jämför med kunskapskraven? Kan lärarens 

betygsättning och eventuell diskrepans provbetyg/kursbetyg bero på att de vanliga proven 

innehåller mindre komplexa uppgifter? 

o Att Skolverkets prov är för svåra jämfört med kunskapskraven?  

 Kommer proven att mäta andra saker än kunskaper i kemi t.ex. allmän kognitiv förmåga eller hur 

väl utvecklade strategier eleven har för problemlösning generellt sett? 

 Kommer eleverna att tappa tron på ämnet när läroböckerna är för enkla och Skolverkets prov blir 

ett dråpslag? Varför läsa kemi om det leder till dåligt betyg? 

 Kommer elever i behov av särskilt stöd att få ökade problem när uppgifterna är annorlunda mot 

det de är vana vid? 

 Kommer elever som inte har bott så länge i Sverige att få ökade problem när uppgifterna är 

annorlunda? 

Det är inte sannolikt att eleverna kommer att prestera på sin högsta nivå. Som nämnt ovan visar 

forskning att komplexa uppgifter presenterade i obekanta sammanhang kräver utvecklade strategier för 

att kunna lösas, strategier som kan gå att lära och utveckla med träning (Tsaparlis 1998, 344-345).  

Det är mycket möjligt att elever med hög kognitiv förmåga och väl utvecklade strategier klarar av att 

anpassa sig till den nya situation som oförberedd testning med Skolverkets kursprov skulle innebära. Men 

eftersom många andra elever riskerar att underprestera om förberedelserna är bristfälliga skulle det 

kunna medföra en orättvis examination. Noterbart är att man i ett sådant tillfälle skulle riskera att mäta 

andra kompetenser än kunskaper i kemi. 

Det är också möjligt att många elever skulle ha svårt att nå samma betygsnivå som de har fått på tidigare 

delprov, såvida läraren inte har anpassat dessa efter hur Skolverkets kursprov kommer att se ut. Det kan 

komma att medföra att eleverna känner en hopplöshet, att de känner sig ”lurade” och att de tappar både 

tron på ämnet och intresse. Det kan också ses som en direkt motsats till grunderna för formativ 

bedömning, där klargörande av lärandemål och framstegsmål är viktiga element (Wiliam 2013, 85). 

Plötsligt som ett dråpslag kommer slutprovet som visar sig vara helt annorlunda mot tidigare prov och 
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tidigare uppsatta och överenskomna krav och planer. Det går inte att utesluta att elever kan komma att bli 

mycket besvikna.  

Det är viktigt att elever i behov av särskilt stöd får möjlighet att träna på uppgiftstypen som används på 

kursproven. Elever med t.ex. ADHD har generellt sett behov av fasta ramar i undervisningen och 

konsekventa uppgiftstyper. De kan ha svårare att hantera nya situationer på ett effektivt sätt jämfört med 

elever utan svårigheter som ställs inför nya situationer (Socialstyrelsen 2014, 14-15). Således är det 

mycket viktigt att kraven från elever i behov av särskilt stöd tas med i beaktning i förbindelse med 

Skolverkets prov. 

Vidare kan man befara att elever som inte har varit i Sverige länge kan få ökade problem när provet är 

annorlunda utformat mot vad de har tränat på. Det kan eventuellt bli en ytterligare belastning utöver t.ex. 

annan skolbakgrund och språk som gör att denna grupp får svårare att prestera väl. Vad angår den 

språkliga delen måste studiehandledning på modersmål av modersmålslärare ansökas om på särskild 

blankett och godkännas av rektor. Detta kan bli extra viktigt om proven har ett annorlunda utseende. 

Slutligen konstateras att Skolverkets kursprov är framtagna av experter med hänsyn till kunskapskraven i 

ämnesplanen och att de följs upp kontinuerligt med resultatinsamling för bedömningsstöd. Det är därför 

rimligt att anta att de är väl anpassade till ämnesplanen och att läroböckernas uppgifter skall samspela 

med kursprovet. Ifall framtida utvärdering skulle visa att proven trots allt är för utmanande kan man anta 

att provens utformning kommer att anpassas av Skolverket. För närvarande är det dock detta prov elever 

och lärare har att förhålla sig till och därmed blir det lärarens ansvar att förbereda eleverna på provtypen. 

Alternativt kan en skola välja att inte använda sig av provet, vilket kan motverka strävan efter likvärdighet 

i betygssättningen. Undersökningen av uppgifters komplexitet i denna studie indikerar att läroböckerna 

kunde fås att korrespondera med komplexitetsnivån i Skolverkets prov ifall uppgifterna kompletterades 

med framför allt mer komplexa uppgifter i de olika innehållskategorierna. Detta bedöms vara relativt 

enkelt att genomföra i en revision av böckerna, en revision som också gärna skulle gruppera uppgifterna i 

svårighetsnivå A-C-E för att tydliggöra de olika kunskapskraven för eleverna. Därutöver behöver 

läroböckerna anpassas till de andra svårigheterna som diskuteras här angående kontext, nya moment och 

blandade uppgifter. Det utgör ett mer omfattande projekt. 

 

6.3. Slutsatser 

Resultaten från studien visar att övningsuppgifterna i stökiometri i de undersökta läroböckerna inte är väl 

anpassade till ämnesplanens kunskapskrav som de tolkas i Skolverkets kursprov i kursen Kemi 1. 

För det första är läroböckernas uppgifter på lägre komplexitetsnivå än kursprovets uppgifter i flera viktiga 

innehållskategorier såsom delar av uppgifter för stökiometriberäkningar och lösningar samt för skrivning 

och balansering av reaktioner. Enligt den använda metoden är det framför allt övningsuppgifter i den 

mest komplexa nivån som behöver kompletteras i läroböckerna. 

För det andra visar studien att det är stor skillnad mellan läroböckernas och Skolverkets uppgifter vad 

angår andra försvårande omständigheter som annorlunda kontext, nya moment och förekomst av 
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blandade uppgifter. I Skolverkets prov används ofta uppgifter konstruerade med verklighetsanknuten 

kontext, med större uppgifter uppdelade i delfrågor som behandlar olika delar av det centrala innehållet, 

samt med inslag av nya moment för att testa elevernas förmåga i sådana situationer. Enligt den använda 

metoden har ungefär 70% av uppgifterna obekant kontext, cirka 10% innehåller nya moment och över 

40% innehåller blandade delfrågor. 

Läroböckernas uppgifter saknar i stort sett dessa inslag. De är generellt sett konstruerade med en kort 

beskrivande text som på ett konkret sätt innehåller de upplysningar som behövs för att lösa uppgifterna. 

Det finns inte blandade uppgifterna i böckerna utan bara de uppgifter som hör till ett kapitel presenterade 

i logisk följd efterhand som ämnet behandlas.  

Den här studiens frågeställningar har alltså kunnat besvaras. Enligt de använda metoderna finns det en 

skillnad i komplexitet mellan uppgifterna där läroböckerna i flera fall har för enkel komplexitet och det 

finns en skillnad i inslag av försvårande omständigheter där läroböckerna i stort sett saknar sådana 

inslag. 

Som en följd av detta kan några slutsatser dras förutsatt att skolan väljer att använda Skolverkets 

kursprov. Då det finns en diskrepans mellan uppgifterna, och eftersom en sådan skillnad riskerar att 

medföra att eleverna inte presterar väl på Skolverkets kursprov, dras slutsatsen att det är av yttersta vikt 

att läraren förbereder sina elever inför Skolverkets prov genom att ta fram lämpliga övningsuppgifter. 

Sådana uppgifter bör alltså likna Skolverkets; med annorlunda kontext, med nya moment, med blandade 

uppgifter och de mest komplexa uppgifterna med högre komplexitet så att samtliga elever får möjlighet 

att i god tid träna på sättet de kommer att bli examinerade på. 

Den ideala situationen hade naturligtvis varit att läroböckerna uppdaterades. Vidare kunde man önska att 

Skolverkets tidigare kursprov släpptes fria att användas som förberedelse inför kommande prov. 

 

6.4. Reflektioner 

Det kan förefalla som att Skolverkets provkonstruktörer medvetet har använt flera metoder för att skapa 

effektiva kursprov i linje med kunskapskriterierna i ämnesplanen. Det kan röra sig om att presentera 

uppgifterna i en verklighetstrogen kontext för att på så sätt försöka skapa levande, intresseväckande, 

uppgifter och för att ge eleverna en bild av verklighetsanknytning i ämnet. Ett sådant förfarande tenderar 

dock att göra att uppgifterna upplevs som förvirrande och svårgenomträngliga av eleverna; de uppfattas 

helt enkelt som svårare. 

Vidare är Skolverkets uppgifter ofta blandade. En längre uppgift uppdelad i delfrågor a-d kan ofta vara 

konstruerad så att varje delfråga behandlar ett skilt område i det centrala innehållet. Möjligen eftersträvas 

återigen en verklighetsanknytning med intresseväckande uppgifter och kanske vill man demonstrera 

vikten av ett brett allmäninriktat kunnande i kemi och naturvetenskap. Baksidan av myntet kan ännu en 

gång vara att eleverna uppfattar uppgifterna som extra svåra. Slutligen finns möjligheten att införa nya 

moment för att testa elevernas förståelse av ämnet på djupet och hur de klarar av att resonera i en ny 

situation. 
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Jag menar att samtliga dessa metoder är viktiga och enligt gällande läroplaner. En förutsättning för att de 

skall fungera och mäta elevernas kunskaper är dock enligt min åsikt att alla elever har haft en möjlighet 

att förbereda sig på liknande uppgifter. Det är knappast fallet för närvarande eftersom hela ansvaret för 

att det sker ligger på läraren. Läroböckerna är inte anpassade, som tydligt framgår av denna studie, och 

det finns inte heller tidigare kursprov tillgängliga för träning med undantag för demoprovet. Det finns 

med andra ord inte en process som verkar i tandem med kursprovet för att alla elever skall ges en 

möjlighet att förbereda sig på ett optimalt sätt till provet, ett prov som mycket väl kan vara avgörande för 

elevens slutbetyg.  

Jag ser fram emot den dag det har utvecklats en process för kursprovet i kemi liknande de som finns för 

matematikkurser med nationella prov. De nationella proven i matematik har funnits i årtionden vilket har 

medfört att läroböckerna är anpassade och att processer finns för att förbereda eleverna för 

uppgiftstyperna som används på proven. 

Jag tycker att det finns många intressanta frågeställningar för vidare studier hur väl läroböckers 

övningsuppgifter speglar ämnesplanens kunskapskrav genom Skolverkets kursprov och konsekvenserna 

av en diskrepans. Betydelsen av de övriga svårigheterna är ett sådant ämne. Ämnet är mycket utforskat 

men jag kan föreställa mig kvalitativa studier av mindre omfång som skulle vara intressanta. Kan man 

försöka mäta hur dessa faktorer påverkar resultatet på Skolverkets kursprov ifall en elev är väl förberedd 

på uppgiftstypen, jämfört med mindre förberedd? Går det att kvantifiera ungefär hur mycket träning som 

behövs för att öka elevers förmåga till elevens maximala för problemlösning av uppgiftstypen på 

Skolverkets kursprov?  

Vidare kunde man undersöka elevers uppfattningar om sådana uppgifter. Dels genom att låta dem 

bedöma svårighetsgraden kvalitativt, men också genom intervjuer av olika slag. Det hade varit intressant 

att höra elever diskutera uppgifterna och jämföra åsikter.  

Slutligen hade det varit intressant att undersöka vidare hur läroböckerna i andra länder går tillväga för att 

säkra att de följer gällande riktlinjer och moderna didaktiska metoder. I den här studien har en 

amerikansk lärobok Chemistry (Zumdahl och Zumdahl 2010) använts som ett jämförande exempel. Den 

uppvisar en helt annan struktur och uppbyggnad av kapitlens övningsuppgifter. Det hade varit mycket 

intressant att göra en jämförande analys av standardverk från olika länder, t.ex. från engelsktalande 

länder som USA, Canada, Storbritannien, Australien/Nya Zeeland, Singapore, samt från andra länder 

som t.ex. Tyskland/Frankrike/Spanien/Ryssland/Kina (beroende på språkkunskaper), för att få ett 

internationellt perspektiv på problematiken.   

 

6.5. Metoddiskussion 

Metoden har fungerat tillfredsställande för kraven i studien; analysverktyget har framgångsrikt kunnat 

användas till att värdera komplexiteten i uppgifterna och den kvalitativa analysen visar tydligt på 

skillnaderna i de olika uppgiftstyperna i läroböckerna kontra Skolverkets kursprov. 



  Sid 32 (35) 

   

 

Analysverktyget befanns vara relativt okomplicerat att använda. I och med att metoden bygger på att 

delprocesserna som krävs för att lösa uppgifterna bryts ned i beståndsdelar minimeras risken att moment 

missas vid värderingen. Likaså tenderar metoden leda till att analysen och bedömningen likriktas så att 

den blir mer homogen oavsett hur frågeställningarna är formulerade och presenterade. På det hela taget 

har alltså verktyget uppfyllt målet. 

Rangordningen av uppgifterna med hjälp av verktyget stämde mycket väl överens med vad en bedömning 

av komplexiteten av uppgifterna gav utifrån att räkna uppgiften och studera svårigheter och delprocesser. 

Man kan däremot ifrågasätta huruvida poängsättningen från verktyget är hållbar som absoluta tal. Det är 

mycket möjligt att det skulle gå att utveckla verktyget så att delprocesserna fick en lite annorlunda 

viktning som kunde leda till en ännu bättre spegling av komplexiteten i en uppgift totalt sett. En sådan 

undersökning var utanför ramarna för denna forskning men det kan vara värt att notera ifall man önskar 

använda verktyget i andra sammanhang än i jämförande studier. 

Av denna orsak kan också metodens interbedömarreliabilitet diskuteras. Raker et al. har undersökt 

analysinstrumentets reliabilitet genom att låta ett antal experter bedöma uppgifterna i ett övningsprov. 

Experterna var väl bekanta med provtypen (ACS Chemistry Examinations) och de fick en 25 minuters 

introduktion till verktyget. Resultatet visade att instrumentets reliabilitet är god (Raker et al. 2013, 1293).   

Den kvalitativa analysen gjordes som ett komplement till komplexitetsanalysen. Metoden var 

ändamålsenlig för att kunna undersöka skillnaderna mellan kursprovet och läroböckernas uppgifter och 

för att sammanställa detta resultat så att det blev tydligt. Under avsnittet rörande reflektioner finns några 

förslag på vidare studier i ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga A1 – Gymnasiekemi 1 - uppgifter. 

Bilaga A2 – Kemiboken 1 - uppgifter. 

Bilaga A3 – Syntes Kemi 1 - uppgifter. 

Bilaga B – Indelning uppgifter. 





























Bilaga B - Indelning uppgifter

Gymnasiekemi 1 Kemiboken 1 Syntes Kursprov 2013 Kursprov 2014 Kursprov 2015 Kursprov 2016 Demoprov

1

Atommassa, formelmassa, 

molmassa 6.10/6.11/6.12 6.1/6.2/6.6/6.11/6.12 6.1/6.2/6.4/6.15

2 Reaktionsformler 7.2/7.3/7.30/7.31

5.1/5.2a/5.2b/5.2c/5.2d/5.3/5.4

a/5.4b/5.4c/5.4d/5.5/5.6a/5.6b/

5.7/5.8/5.9/5.10 10a 2/8a 1/6a/10a/12b 5a/11ab/12a 2

3 m=n∙M (enkla omvandlingar)

6.3/6.4/6.5/6.6/6.8/6.9/6.13/6.1

4/6.15/6.16/6.21 6.7/6.8/6.13/6.14a/(6.16) 6.5/6.6a/6.7a-d/6.7e/6.10 1

4 SR 6.17 6.9/6.10 6.3/6.8a/6.8b/6.8c/6.9/6.16 13

5 Empirisk formel 6.17/6.18/6.19/6.20 6.20/6.21/6.22/6.23

6 Molekylformel 7.11/7.12/7.13/7.14/ 6.21 6.17/6.24 8a 6/9b 7 6

7 Masshalt 6.22

6.18/6.19/6.37/6.38/6.39/6.40/

6.41

8

Lösningar - vägning (inkl. 

vägning). 7.22/7.25 6.25/6.26/6.27/6.28

6.43/6.44/6.46/6.47/6.48/6.51/

6.52 11b 2b.

9

Lösningar - spädning, 

koncentration etc. (utan 

vägning). 7.21/7.26/7.27/7.28 6.23/6.24/6.29/6.30/6.31/6.32

6.42/6.45/6.49/6.50/6.53/6.54/

6.55/6.56/6.57/6.58 12 2a. 3b/9a

10 Mol - reaktionsformel given

7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.10/7.1

8

6.34/6.35/6.37/6.38/6.39/6.41/

6.42/6.44

6.25/6.26/6.27/6.28/6.30/6.31/

6.33 11a/11b 9/12d 7

11

Mol - inkl. skriva 

reaktionsformel 7.15/7.16/7.17/7.19/7.20/7.32

6.33/6.36/6.40/6.43/6.45/6.46/

6.47/6.48 6.29/6.32/6.34/6.35/6.36 9d 9b 4c

Ej använda uppgifter

6.1/6.2/6.7/6.18/6.19/6.20/6.22

/6.23/7.1/7.23/7.24/7.29/7.33/7

.34/7.35 6.3/6.4/6.5/6.15/6.49/6.50/6.51

6.6b/6.11/6.12/6.13/6.14/6.59/

6.60/6.61/6.62/6.63/6.64/6.65/

6.66/6.67/6.68/6.69 10b 11b

Indelning - Kategori
Uppgifter - läroböcker Uppgifter - Skolverkets kursprov


