
 

 

Jonbindning i svenska läromedel 

Hur begreppet presenteras i läromedel och hur de kan påverka 
alternativa föreställningar 

Gianna Ragagnin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gianna Ragagnin 

Vt 2016 

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) -gymnasieskolan, 90 hp, Umeå Universitet 
 



 

 

 
 
 
Abstract 
 

Syftet med det här arbetet är att få en ökad insikt om hur begreppet jonbindning presenteras i  
svenska läromedel för gymnasieskolan. Läromedel som analyserats är läroböcker och didaktiska 
videoklipp. Studien omfattar en undersökning om vilka element i läromedel förhåller sig till en 
vetenskaplig representation och vilket innehåll som istället är känt i ämnesdidaktisk litteratur för att 
skapa alternativ förstärka missuppfattningar kring jonbindning. I studien analyseras dessutom 
skillnaderna mellan innehållet i böcker och videoklipp. Detta genomfördes genom en komparativ 
innehållsanalys. 

De flesta läromedel visar att den centrala idén är elektronövergången mellan en metall och en 
ickemetall, ofta kopplat till visuella representationer av jonpar. Den här representationen kan bidra 
till missuppfattningen att jonföreningars består av diskreta molekylära enheter. I hälften av 
läromedel beskrivs otydligt att den elektrostatiska interaktionen är den drivande kraften i 
jonbindning. Läroböckerna har en mer homogen utformning och bättre grafiska lösningar, medan 
videoklipps kvalitet och innehåll är mer varierad. 

Vissa videoklipp visar att det är möjligt att förklara jonbindningen utan att använda 
elektronövergången och bildning av jonpar. Man kan spekulera om lärarna som producerade de 
mest didaktiska videoklippen har då varit medvetna om den vanligaste problematiken som orsakar 
missuppfattningar om jonbindningen. 
 
 
Nyckelord: gymnasiekemi, kemididaktik, läromedelsanalys, textanalys, komparativ 
innehållsanalys, kemisk bindning, jonbindning, videoklipp, alternativa uppfattningar.   
Keywords: upper secondary school, didactic, text analysis, textbook analysis, comparative text 
analysis, chemical bonding, ionic bonding, video, alternative conceptions. 
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 Inledning 
 
 

I efterhand har jag upptäckt att min utländska gymnasiala utbildning i industriell kemi gav oss 

elever möjligheten att fördjupa oss tillräckligt väl i olika kemibegrepp. Eftersom flera olika 

kemikurser omfattade minst hälften av vår undervisning kunde vi lära oss om fler modeller och 

representationer av olika begrepp och på så vis relativt lätt komma över möjliga missuppfattningar. 

Eleverna i nutida gymnasieskolor och i övriga program har istället vanligtvis bara 2-3 timmar/vecka 

för att kunna lära sig kemigrunderna. Tiden är begränsad och då ska både teori och laborationer 

ingå. Som blivande kemilärare upplever jag att jag har en bristande kunskap om vanliga 

missuppfattningar och svårigheter bland elever, och då behöver jag en djupare uppfattning om dess 

ursprung för att kunna undervisa på ett effektivt sätt. Dessutom utbildade jag mig utanför Sverige 

och, förutom en skaplig bekantskap med styrdokumenten, har jag bara lite erfarenhet om gymnasial 

kemiundervisning i Sverige. Av dessa anledningar, blev jag intresserad av att undersöka svenska 

läromedel i detalj, samt hur de kan påverka till bildningen av vanliga missuppfattningar, också 

kända bland forskare som alternative conceptions.  

Ett av de kunskapsområden där förekomsten av alternative conceptions är väldokumenterad är 

kemisk bindning. Det är också en del av det centrala innehållet i svensk ämnesplan för Kemi 1 och 

kan betraktas som grundläggande kunskap för förståelse av materiens uppbyggnad. Området är 

ganska utbrett, därför har jag valt här att endast fokusera på representationen av jonbindningen. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med det här arbetet är att få en ökad insikt om hur begreppet jonbindning presenteras i 

olika svenska läromedel för gymnasieskolan. Framförallt, vill man här undersöka om läromedel 

innehåller element som kan bidra till att eleverna kan utveckla alternative conceptions om 

jonbindning. 

Jonbindningen introduceras i kursen Kemi 1 inom det bredare kunskapsområdet kemisk 

bindning. Elevernas missuppfattningar kring naturen av kemisk bindning är väl kända bland 

forskare i didaktik, och det här arbetet undersöker om och hur läromedel i den svenska 

gymnasieskolan eventuellt bidrar till detta.  

Både textböcker och populära, didaktiska videoklipp producerade av svenska lärare har 

inkluderats i studien. Anledningen till att videoklippen inkluderades är att man inte längre kan 

ignorera att de nya generationerna blir mer och mer digitaliserade och använder sig också i växande 



 4 

grad av digitala resurser som läromedel. Den nya undervisningsformen flipped classroom har 

dessutom introducerat videoklipp skapade av läraren som läromedel. Videoklipp kan då anses 

representera lärarnas mentala modell om ämnet och dess begrepp och teorier.  

Med det övergripande syftet som bakgrund och dess didaktiska perspektiv presenteras i det här 

arbetet följande frågeställningar: 

 

 Finns det element i läromedel och i så fall vilka som beskriver begreppet jonbindning 

enligt den accepterade vetenskapliga modellen och som kan motverka de vanligaste 

alternative conceptions/misconceptions?  

 Finns det element i läromedel som kan bidra till alternative conceptions/misconceptions 

om jonbindning och vad är gemensamt för dessa? 

 Hur skiljer sig textböcker och videoklipp i förhållande till föregående två 

frågeställningar? 

Arbetet kommer att genomföras genom en textanalys baserad på komparativ innehållsanalys. 

Begreppet ”accepterad vetenskaplig modell” kommer att fördjupas och förtydligas i nästa kapitel. 

 

 

 
3. Teoretisk bakgrund  
 
 

3.1. Modeller i kemiundervisning 
 
 

Inom naturvetenskap beskriver och förutser man naturliga fenomen, samt hittar förklaringar 

med hjälp av begrepp, modeller och teorier. Begreppen beskriver naturfenomen där modeller 

används för att beskriva hur olika begrepp korrelerar med varandra, medan teorier förklarar varför 

fenomen och modeller förekommer (Gilbert et al, 2000). Vetenskapliga modeller, som har 

accepterats av majoriteten av forskarna, blir en del av det offentliga vetenskapliga språket. 

Modellerna spelar då en viktig roll i undervisningen av naturvetenskapliga ämnen, både när 

kunskapen utvecklas och när kunskapen förmedlas (Coll och Treagust, 2003).  

I undervisningen använder sig lärarna av mentala modeller, som inte behöver vara identiska 

med modeller som accepterats genom konsensus i det vetenskapliga samhället. Detta har sitt 

ursprung i behovet av att förmedla begrepp och teorier på ett sätt som kan nå eleverna. Gilbert, 

Boulter och Rutherford (2000) föreslog en klassificering av modeller i undervisning enligt följande 

kriterier: 
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 Completeness: man ska ha bra förståelse om enheterna som modellen består av och 

förhållande mellan dessa enheter; 

 Coherent: Undervisningsnivån måste anpassas till elevernas behov; 

 Concrete: Eleverna måste kunna förstå modellen; 

 Conceptual: Modellen måste bygga en tydlig förbindelse mellan teorin och fenomen som 

modellen förklarar; 

 Correct: Syftet med modellen ska vara tydligt; 

 Considerate: Modellen ska innehålla en korrekt språklig presentation 

 

Dessa kriterier ger en bra insikt i vad man ska tänka på i undervisning om modeller. Coll och 

Treagust (2003) påpekar bland annat att också modeller i undervisning har utvecklats genom 

konsensus i den sociokulturella miljön och i skolinstitutionerna. I naturvetenskaplig undervisning 

presenteras modellerna för det mesta av lärare och textböcker. 

Kemi är ett ämne med en omfattande förekomst av modeller vars främsta egenskap är 

beskrivningar av det mikroskopiska och sub-mikroskopiska med termer som går att förstå i vår 

makroskopiska värld. Några av dessa modeller är relaterade till matematik och fysik, medan andra 

utvecklades inom själva ämnet. Som följd, är kemiundervisningen väldigt präglad av lärande genom 

modeller.  

Lärarna kan lätt glömma att de använder modeller när de undervisar, och att deras språk och 

visuella representationer också är modeller (Coll och Treagust, 2003). Det är viktigt att ha detta i 

åtanke eftersom forskning har visat att eleverna har svårigheter i förståelsen av naturvetenskapliga 

modeller: elever kan se dem som en exakt kopia av jämförelseobjektet (Grosslight et al., 1991; 

Ingham och Gilbert, 1991) och blir förvirrade när man introducerar nya modeller, genom att 

kombinera egenskaper av båda (Justi och Gilbert, 2002). Det finns en pågående forskning om ämnet 

(Adbo, 2012; Levy Nahum, 2010), men det verkar finnas konsensus och bevis för att lärarna inom 

naturvetenskapliga ämnen borde undervisa mer över modellernas ursprung och syfte. Hypotesen är 

att lärarna inte lägger mycket vikt vid problemet, eller också finns begränsningar inom läroplanen 

och undervisningsramarna (Coll och Treagust, 2003). Angående kemisk bindning, finns det bevis 

för att de formella undervisningsmodellerna inte räcker för att ge eleverna en enig och konsekvent 

bild av ämnet (Abdo, 2012). 
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3.2. Alternative conceptions: missuppfattningar i lärandet av naturvetenskap. 

 

Före 1970-talet, var naturvetenskaplig didaktik präglad av inställningen att eleven var en passiv 

behållare av kunskap, som skulle fyllas av läraren genom undervisning (Tobin et al., 1990).  Man 

tyckte att eventuella alternative conceptions om naturvetenskapliga begrepp lätt skulle kunna 

kompenseras av läraren genom en effektiv undervisning. Efter 1970-talet, kom nya, 

konstruktivistiska kognitiva teorier som underströk att eleven är en aktiv individ som själv bygger 

upp sin kunskap genom sociala interaktioner och upplevelser i sin miljö (Driver och Easley, 1978). 

Eleven betraktas inte längre som ett tomt blad, istället tänker man sig att de för med sig egna idéer, 

förväntningar och uppfattningar om naturliga fenomen till klassrummet. Elevernas uppfattningar 

kan skilja sig från godkända vetenskapliga modeller och kan bli svåra att ändra (Driver, 1981), och i 

så fall kan de utvecklas till så kallade missuppfattningar, eller alternative conceptions. Den sista 

benämningen kommer att användas i det här arbetet eftersom den bättre uttrycker begreppet med 

tanke på den egna mentala representationen som eleven utvecklar. I viss litteratur är det också 

möjligt att hitta benämningen misconceptions (Taber, 2002). 

Här kommer vi att följa Coll och Taylors (2001) följande definition av alternative conceptions: 

idén eller modellen stämmer inte överens med dem som är etablerade inom naturvetenskapen. Vad 

gäller kemisk bindning och jonbindning, handlar det om skillnaderna mellan den vetenskapliga 

modellen av jonbindning och elevernas representationer som inte stämmer med den vetenskapliga. 

Alternative conceptions hör inte bara till elevernas värld. I föregående avsnitt tog vi upp att 

även lärarna kan ha egna mentala modeller som kan skilja sig från de vetenskapliga och leda till 

bildandet av alternative conceptions. De kan då överföras till elever under lektionerna och i lärarnas 

egenproducerade didaktiska material. 

I didaktiskt material ingår också textböcker. Även deras författare tar med sina egna mentala 

modeller. I Coll och Treagusts (2003) artikel citeras flera studier som visar att många 

kemiläroböcker regelbundet innehåller ett antal alternative conceptions. 

 

 

3.3. Alternative conceptions om jonbindning 

 

Vanliga missuppfattningar om kemisk bindning i allmänhet och jonbindning i synnerhet bland 

eleverna är väl dokumenterade inom ämnesdidaktisk forskning (Taber, 2002; Coll och Treagust, 

2003; Coll och Taylor 2001; Taber, 1994; Taber et al, 2012; Adbo, 2012, Özmen 2013). Forskarna 

har visat att elever tycker att begreppet kemisk bindning är svårt vilket har lett till flera alternative 

conceptions. I litteraturen har man analyserat olika nivåer av alternative conceptions om 
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jonbindning vid olika utbildningsnivåer som gymnasium; universitet - bachelor; universitet – master 

(Coll och Treagust, 2003); i det här arbetet kommer fokus att läggas endast på alternative 

conceptions av jonbindning på gymnasienivå.   

Keith Taber (2002) har sammanfattat skillnaderna mellan den vetenskapliga modellen och 

elevernas alternative conceptions i tabell 1, där elevernas alternativa modell härstammar 

huvudsakligen från en syn om jonbindning som bestående av ”molekylära” egenskaper, istället för 

en struktur som regleras av elektrostatiska interaktioner.  

De här alternativa uppfattningarna om jonbindning förstärks om den kovalenta bindningen 

presenteras före jonbindningen i kursen (Taber, 2002). 

 

 

Tabell 1: Skillnader mellan elevernas alternative conceptions och vetenskaplig modell av 
jonbindning (från Taber, 2002) 
 

 Alternative conceptions Vetenskaplig modell 

Molekylär roll: Jonparen beter sig som molekyler i 

en jonisk förening 

 

Jonstrukturer innehåller inte jonpar 

Fokus på: Händelse om elektronövergång 

 

Kraften mellan joner med motsatts 

laddning i strukturen 
 

Antagande om valens: Atomens konfiguration bestämmer 

antal bindningar som bildas (tex: 

natrium kan bara donera en elektron, 

då bildas bara en jonbindning med 

klor) 

 

Antalet bindningar beror på 

koordinationsnummer och inte på 

valens eller jonladdning (tex: 

koordinationsnummer i NaCl är 6:6) 

Antagande om historik Bindningar bildas bara mellan 

atomer som donerar/accepterar 

elektroner (tex: i NaCl en klor binder 

till den specifika Na-jonen som 

donerade elektronen) 

 

Elektrostatiska krafter beror på 

laddningens storlek och avstånd, inte 

på tidigare konfigurationen i systemet 

(tex i NaCl binder kloridjonen till sex 

natriumjoner) 

Antagande om kraft: Joner interagerar med de andra kring 

dem, men sådana interaktioner bara 

är krafter (tex: i NaCl binder en klor 

bara till en natrium, och är 

attraherad till fem andra 

natriumjoner, men bara med krafter, 

inte bindningar) 

 

Jonbindningen har sitt ursprung 

endast i elektrostatisk interaktion 

 

 

Från en sammanfattning av litteraturen ser man då att de vanligaste alternative conceptions 

som gymnasieelever bildar om jonbindning är följande: 
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 Jonkristaller eller jongitter består av diskreta ”molekylära” enheter, där ”molekylen” bildas 

av ämnen som deltog i elektronövergång; 

 Jonbindningen består av delade valenselektroner enligt oktettregeln; 

 Jonbindningen bildas genom elektronövergång mellan en metall och en icke-metall (Fig. 1); 

 Jonbindning bildas endast mellan atomerna som har donerat/accepterat elektroner från 

varandra; 

 

 
 
Fig 1: Elektronövergång i bildningen av jonbindning mellan en metall och en icke-metall. 
 
 

Andra alternative conceptions handlar om relativa jonstorlekar, kristallstrukturen i en 

jonförening, bildning av elektroner när jonkristaller löses i vatten, samt att grundämnena blir joner 

när kristallen smälter (Othman et al, 2008; Coll och Taylor, 2001). 

Oktettregeln och dess princip om fullskalsstabilitet anses vara den enda drivande kraften i 

bildningen av jonbindning. Elektronövergång och antalet bindningar som en jon kan bilda beror 

huvudsakligen på oktettregeln (Coll och Treagust, 2003). Elevernas föredrar en visualisering av 

modellen med sfärer och bollar, men visar lite respons till grafiska ledtrådar i bilden (Coll och 

Treagust, 2003). 

 

 
 

3.4. Läroböcker i utbildningen 

 

Läroböckerna är väldigt viktiga i lärandeprocessen och används fortfarande som stöd med flera 

funktioner i skolan (Roth et al., 2006). I naturvetenskapliga ämnen använder lärarna ofta 

läroböckerna för att planera lektioner samt klassrumsaktiviteter och böckerna kan påverka exempel 

och tillämpning av naturvetenskapliga begrepp; detta har hållit sig genom tiderna (Yager, 1983; 

Tulip and Cook, 1993; Roth et al., 2006). I ett internationellt perspektiv har resultat från TIMSS-

studien från 1999 visat att frekvensen av läroböckers användning är hög och man har sett att 
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lektionsinnehållet i hög grad följer dispositionen i boken (Roth et al., 2006). I kemiundervisningen 

visade Justi and Gilbert (2002) att böckerna är läromedlet som har bredast och mest frekvent 

användning i klassrummet.  

Från elevernas synvinkel, är böckernas roll väldigt viktig som informationskälla (Sikorova, 

2012) och, för att denna funktion ska uppfyllas är den viktigaste egenskapen att böckerna ska vara 

vetenskapligt korrekta (Mikk, 2000).  

Av alla dessa anledningar, är det sålunda av yttersta vikt att kunna analysera läroböckerna för 

att kunna bedöma om deras innehåll har vetenskaplig validitet. Det finns en del forskning som 

indikerar att det finns problem med läroböckernas innehåll i, till exempel, kinetik och atommodeller 

(Justi och Gilbert, 2002), genetik (Gericke och Hagberg, 2010; Gericke et al., 2012) eller 

representationen av elektrokemi och redoxreaktioner (Österlund et al, 2010). Modellerna som 

presenteras i läroböckerna kan orsaka svårigheter hos eleverna, angående förståelse av olika 

begrepp. Gericke och Hagberg (2010) visade framförallt att modellerna som presenteras i 

textböcker positivt korreleras till alternative conceptions som eleverna utvecklade, samt att 

läroböckerna inte redogör för varje modells förutsättningar, begränsningar och omfattning. 

Forskarna poängterade att dessa problematiken kan förstärkas om läromedlet används som grund till 

undervisning och studier visar att felaktiga modeller i undervisning hindrar eleverna i deras 

förståelse av begreppen (Justi och Gilbert, 2002). Det är därför viktigt att lärare är medvetna om hur 

modellerna presenteras in läromedlen och att felaktigt innehåll kan äventyra elevernas förståelse. 

  

 
 

3.5. Videoklipp som läromedel 

 

Dagens elever rör sig i en värld med extrem hög digitalisering och uppkoppling till information 

genom Internet och sociala medier. Som lärare bör man beakta en sådan utveckling och det är hög 

tid att utnyttja digitala verktyg i undervisningen. Skolor har börjat erbjuda lösningen ”en-till-en”, 

dvs. en dator eller läsplatta per elev. Man kan undra hur de digitala verktygen påverkar lärandet och 

hur pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem inom de olika ämnena?  

Videoklipp har blivit en populär och lättanvänd digital resurs i klassrum (Bloom, 2009), på ett 

både aktivt och passivt sätt. Eleverna kan skapa egna videoklipp som del av lärandeprocessen, eller 

titta på färdiga videoklipp som hittas på nätet eller skapats av lärarna. Ett exempel på en sådan 

användning finns i de så kallade flipped classrooms (ibland också kallade flippade klassrum eller 

omvända klassrum), där läraren ger webbaserade genomgångar i form av video- eller blogginlägg 

som hemläxa före lektionerna, istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket 

senare ger mer tid i klassrummet för uppgifter och laborativt arbete.  
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Berk (2009) visade att videoklipp kan vara ett effektivt läromedel. Eleverna får en ökad 

emotionell respons och flera sinnen blir inblandade, vilket gör att elevernas uppmärksamhet och 

minnesintryck ökar. Videoklipp kan dessutom ses flera gånger om. Han poängterar att videoklipp är 

viktiga verktyg i undervisning eftersom de aktiverar båda hjärnhalvor genom bilder, text, dialoger, 

ljudeffekter och musik (Berk, 2009). Lärarna kan därför använda videoklipp med fördel för att 

fånga elevernas uppmärksamhet i samband med lektionerna.  

YouTube har visat sig vara en populär plattform för uppladdning och samling av videoklipp. 

YouTube kan beskrivas som en social service, startad 2005 och som har fått global utspridning: den 

når andra plats i statistiken om de mest besökta Internetsidorna, med över 215 miljoner unika 

besökare/månad (enligt Alexa.com, ebizmba.com, quantcast.com, mars 2016). Användarna kan se 

och kommentera videoklipp samt ladda upp egna. Den enkla designen och funktionerna gör att det 

blir enkelt och spontant att länka till, söka och titta på videoklipp under lektionerna (Mullen och 

Wedwick, 2008). Man kan då lätt införa nya begrepp eller sammanfatta lektionens innehåll. Av 

dessa anledningar valdes här att analysera videoklipp specifikt från YouTube i det här arbetet. 

Utbudet av didaktiska videoklipp är väldigt utbrett och dess kvalitet varierar avsevärt. 

Innehållet granskas inte inför publicering på plattformen. Eleverna kan dessutom själva börja leta 

efter material och det finns en konkret risk att de hittar videoklipp som brister i vetenskaplig 

validitet (Harris, 2010). På grund av detta, är det extremt viktigt att man som lärare väljer ut 

material av beprövat didaktiskt värde och innehåll (Harris, 2010).  

Av dessa anledningar har jag beslutat att inkludera dem i granskningen av svenska läromedel 

och dess eventuella bidrag till alternative conceptions i kemiundervisning. Videoklipp som kommer 

att analyseras ska ha producerats av gymnasielärare, för att kunna se vilka eventuella alternative 

conceptions som kan förekomma i lärarnas egna mentala modeller. 

 
 
 

3.6. Forskning om jonbindningen i läromedel 
 

 
 

Ett omfattande arbete om representationen av kemisk bindning och jonbindning i svenska 

läromedel för gymnasiet gjordes av Bergqvist et al (2013). Bergqvist undersökte böcker som var 

avsedda för kursen kemi A, och då skrivna före Gy11 reformen. Det kan vara intressant att se om 

representationen av jonbindningen har ändrats i svenska läroböcker i de senaste upplagorna.  

Bergkvist (2013) hittade ett antal modeller som kan kopplas till elevernas svårigheter om 

jonbindning i läroböckerna, framförallt deras fokus på oktettregeln och elektronkonfiguration. 

Antropomorfiska beskrivningar av kemiska processer leder eleverna att tro att atomerna vill ha 
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oktetter eller fulla elektronskal och detta är anledning till att kemisk bindning uppstår. Ingen av 

böckerna presenterade kemisk bindning som uppkommen av elektrostatisk attraktion partiklar 

emellan, som forskningslitteraturen föreslår. Alla böckerna förklarade jonbindning med 

elektronövergång, vilket kan bidra till uppfattningen att jonbindning endast uppstår mellan 

atomerna som deltagit i elektronöverföringen och att jonföreningar består av molekylliknande 

enheter. 

Boo (2000) forskade om alternative misconceptions om jonbindning hos gymnasieeleverna i 

Singapore. Trots en annorlunda kulturell bakgrund, kom forskarna till samma slutsatser angående 

läroböckernas roll i utvecklingen av missuppfattningar. Böckerna har illustrationer med få atomer 

och innehåller bristfälliga beskrivningar om bildning av en kristallstruktur. De brukar dessutom visa 

att joner bildas som resultat av elektronövergång mellan en metall och icke-metall och dessa två 

joner hålls ihop av den elektrostatiska attraktionen dem emellan. Missuppfattningarna om jonpar 

kan förstärkas också genom vilseledande övningsuppgifter (Boo, 2000). Boo (1994) föreslår också 

att alternative conceptions kan bildas genom inadekvat förståelse om betydelse av kemiska formler. 

Till exempel, jonisk NaCl representeras som NaCl, vilket är väldigt likt den kovalenta HCl. På så 

sätt kan eleverna föreställa sig att en partikel Cl- binder till en partikel Na+. Som Taber (2002) också 

visat, förstärks den här uppfattningen om kovalent bindning presenteras före jonbindning. 

Det finns istället idag ingen litteratur om analys av didaktiska videoklipp som läromedel 

angående kemisk bindning och jonbindning. Den största delen av litteraturen om didaktiska 

videoklipp handlar dessutom mest om dess allmänna påverkan i lärandeprocessen, med en del fokus 

på elevernas produktion av videoklipp som övning i det digitala klassrummet (Berk, 2009; Mullen 

och Wedwick, 2010). Ingen forskning verkar finnas heller om videoklipp som möjlig källa till 

alternative conceptions i undervisning av naturvetenskap. Detta arbete undersöker då förmodligen 

för första gången videoklippens innehåll i relationen till alternative conceptions i jonbindning. 

 
 

 
 

4. Metod 

 

I det här arbetet kommer både läroböcker och videoklipp att tolkas i deras sätt att presentera 

begreppet jonbindning samt analysera deras eventuella bidrag till möjliga alternative conceptions 

om jonbindning. Tolkningen sker genom att ringa in innehållets mening och betydelse (Bergström, 

2010) och i detta syfte tillämpas bäst innehållsanalys som metod för att analysera både läroböcker 

och videoklipp. 
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I denna analysmetod genomgår innehållet en analytisk process, utifrån frågor som formuleras 

på förhand och samtidigt förhåller man sig till texten i sin helhet. Processen leder till fördjupad 

förståelse och nya insikter (Börjesson, 2010). Forskaren måste först identifiera nyckelbegrepp, 

formulera egna frågor och sedan sammanfatta innehållet (Johansson och Svedner, 2010). Enligt 

Bergström och Boréus (2010) kan textanalysen ta flera inriktningar som är delvis överlappande: 

innehållsanalys, diskursanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, lingvistisk textanalys 

och narrativ analys.  

 

 

4.1 Innehållsanalys 

 

Innehållsanalys är en systematisering av textanalys, och används för att analysera formen och 

innehållet i en text. Forskaren skapar ett empiriskt kodsystem utifrån kategorier som utformas i 

förväg och som utgår från forskarens intresseområde och frågeställningar (Babbie, 1999; Bryman, 

2011). Begreppen synliggörs genom analysen av nyckelelement som ord eller meningar (Yang, 

2008).  

Innehållsanalys som metod används vanligtvis för frågeställningar angående kommunikation: 

innehållet förvandlas till data som kan sammanfattas och jämföras, genom objektiv och systematisk 

tillämpning av kategoriregler (Paisley, citerad i Holsti, 1969). I detta avseende, ingår både 

kvalitativa och kvantitativa aspekter. Det kvantitativa finns i att kunna beräkna antal ord eller 

begrepp på ett reproducerbart sätt, vilket innebär att studien lätt kan följas upp. (Bryman, 2011). 

Den kvalitativa aspekten handlar istället om tolkning av ords och meningars betydelse i en kontext. 

Enligt Bryman är innehållsanalys en mycket flexibel metod som kan tillämpas på många olika typer 

av medier. Fördelarna finns i att metoden är lätt användbar för analys och tolkning i 

kommunikationen och tillåter forskarna att analysera några aspekter av samhället utan att påverka 

det under studien. Stora volymer data kan analyseras på ett ej kostsamt sätt. Begränsningar finns 

huvudsakligen i inter- och intrareliabiliteten, eftersom det krävs stor omsorg och objektivitet i 

urvalet av koder och parametrar. 

 

 

4.2 Komparativ analys 

 

När innehållsanalys används för att jämföra innehållet hos olika texter, områden eller genrer, 

använder man sig av komparativ analys, som undersöker likheter, skillnader eller relationer mellan 
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dem. Innehållen kan jämföras med avseende på: sammanhanget, språket, innehållet, den sociala 

tonen och stilen (Hellspong, 2001).  

Analysen genomförs i praktiken genom att först bestämma om innehållsanalys är en lämplig 

analysmetod som kan besvara frågeställningen. Sedan definierar man en population som ska 

analyseras: populationen kan handla till exempel om böcker, filmer, CD/DVD, videoklipp, 

webbsidor (Manheim, et al., 2007). Efteråt definieras en analysenhet genom att begränsa och 

beskriva studieområdet. Det kan vara, till exempel: antal gånger ett visst ord förekommer i ett 

dokument, eller en kombination av olika element för att uttrycka ett begrepp. Ett stickprov i 

populationen väljs ut och man skapar koderna som kan tillämpas på analysenheten och besvarar den 

valda frågeställningen. Slutligen, analyseras texterna med koderna som parametrar (Bryan et al., 

2008). 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

 

Forskaren måste försäkra sig om att koden är konsekvent med frågeställningen och att analysen 

är både reliabel och valid. I sådan forskning är det i princip omöjligt att helt undvika mänskliga 

bias, de kan ändå minimeras genom att låta fler forskare granska koderna. Frågeställningar och 

kategoriseringar ska kunna ifrågasättas eftersom denna analysform erbjuder hög grad av 

utformningsfrihet.  

Innehållsanalysen kan bli både reliabel och internt valid om forskaren kan konstruera argument 

där de valda koderna verkligen motsvarar frågeställningen, sedan bevisa att tolkning av koderna 

genomfördes på ett objektivt sätt genom att analysera möjliga bias. Dessa steg ska följas av en 

diskussion om tolkning och viktigt i detta steg är interbedömarreliabilitet reliabilitet, som försäkrar 

att olika forskare tolkar texten på samma sätt (Bryan et al., 2008). 

 
 

4.4 Komparativ innehållsanalys av läromedel 

 

I kapitel 3.3 presenterades tidigare forskningsresultat om elevernas uppfattningar och 

missuppfattningar i deras förståelse av modeller om jonbindning. I det här arbetet kommer att 

analyseras elementen i läromedel (videoklipp och textböcker) som kan förstärka alternativt skapa de 

alternative conceptions som listades i Tab. 1. 
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Analysen kan genomföras i tre nivåer: verbal, symbolisk och visuell (Bergqvist et al, 2013): 

begrepp, modeller och teorier finns representerade som skriftliga definitioner, symboler som 

formler, eller i bildform. 

För att kunna besvara de två första frågeställningarna och avgöra om de undersökta läromedlen 

kan bidra till utvecklingen av alternative conceptions, kommer jag här att analysera om läromedel 

beskriver jonbindning efter följande koder, i verbala, symboliska och visuella former: 

 

 Läromedel introducerar jonbindning efter kovalent bindning (frågan gäller endast 

läroböcker, eftersom i videoklipp behandlar oftast varje bindning separat). 

 I beskrivningen visas elektronövergång mellan en metall och en icke-metall. 

 Läromedel beskriver oktettregeln som ansvarig för uppkomst av jonbindning. 

 Beskrivning av jonbindning som kristallstruktur. 

 Läromedel beskriver elektrostatisk interaktion som ansvarig för bildning av jonbindning i en 

kristallstruktur. 

 Läromedel visar/berättar om koordinationstal i en kristallstruktur. 

 

Koderna 1, 2 och 3 kan antas bidra till utvecklingen av alternative conceptions, medan 4, 5 och 

6 förstärker den vetenskapliga modellen. För enkelhetens skull, kommer inte eventuella 

övningsuppgifter om jonbindning att analyseras i böckerna. 

I analysen enligt kod n. 2 skall undersökas om läromedel visar, i text och/eller bild, en 

beskrivning som i Fig. 1, eller liknande, där bindningen bildas genom elektronövergång mellan en 

metall och en ickemetall. 

I analysen enligt kod n. 3  skall undersökas om läromedlen indikerar specifikt oktettregeln som 

ansvarig för bildning av bindningen. I detta ingår inte beskrivningar om oktettregeln för bildning av 

den enskilda jonen. 

I analysen enligt kod n. 4  skall undersökas vilka beskrivningar som anges om den spatiala 

interaktionen mellan jonerna, i text och bild. Bildanalysen utgår från exemplen kallade här för Bild 

A, Bild B och Bild C i Fig 2. Det skall påpekas att alla tre typer av bild är fortfarande är förenklade 

representationer och modeller, och alla visar några nackdelar. Bild B har en missvisande skala 

medan i bild C kan eleverna koppla ”pinnarna” till elektronerna i en bindning, på samma sätt som 

vid kovalent bindning (Levy Nahum, 2010), så att man inte helt kan utesluta att dessa bilder 

motverkar alternative conceptions om jonbindning. Alla dessa bilder visar dessutom väldigt få 

atomer, vilket kan själv bidra till alternative conceptions (Boo, 2000). I detta arbete övervägdes 



 15 

dock fördelarna över nackdelarna för varje typ av bild. Bild A anses här bidra starkast till 

utvecklandet av alternative conceptions eftersom bilden visar en interaktion mellan endast två joner 

av motsatt laddning, vilket kan vilseleda eleven av tro att jonbindningen är ett slags ”molekylär” 

interaktion. Bilderna B och C beskriver istället, på ett mer korrekt sätt, att varje jon omgivs av joner 

med motsatt laddning och att deras interaktion är homogent fördelad. I analysen av videoklipp 

kommer också två-dimensionella avbildningar av jonstrukturen att betraktas inom kategorin Bild B, 

med tanke på att video kan visa strukturer som ritas för hand på papper eller tavla av läraren. En 

3D-struktur kan då vara svårare att rita på ett enkelt sätt.  

Bild C och motsvarande beskrivande text kommer att användas för att analysera enligt kod n. 6, 

eftersom de visar koordinationstal för varje jon i kristallen på ett tydligare sätt. 

 

Bild A     Bild B     Bild C 

                     
  
Fig 2: Vanligaste grafiska representationer av jonbindning. (Bilder från Gleerups: Syntes Kemi 1, 
illustration av Rickard Ax/Didacta, visas efter tillstånd).  
 

Slutligen, kommer den tredje frågeställningen att besvaras genom jämförelse mellan data som 

samlades i föregående föreställningar.   

 

 

4.5 Urval av läromedel 

 

Urvalet av läromedel är motiverat utifrån att: 

 

 Den jämförande analysen har begränsats till läromedel på svenska. 

 Endast läroböcker publicerade efter skolreformen av läroplanen Gy11 har använts. Detta 

för att ha en population av läromedel som både är aktuella i skolorna och som är 

anpassade till nuvarande ämnesplanen. 
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 Endast de läroböcker som används för gymnasiekursen Kemi 1 har analyserats eftersom 

det är då begreppet jonbindning introduceras för första gången för de svenska 

gymnasieeleverna. 

 Endast videoklipp med mer än 2000 visualiseringar (vid 2016-03-01) har analyserats. 

Denna gräns valdes ut som kompromiss mellan hela videoklipps population och ett antal 

videoklipp som är både rimligt att analysera inom ramarna för detta arbete och har 

tillräckligt många besökare för att kunna betraktas som populära. 

 Videoklipp skall helst ha producerats av svenska lärare/skolor och vara avsedda för 

gymnasiekursen Kemi 1. På det sättet kan man få en bild om vilka 

undervisningstraditioner som finns inom den svenska lärarkåren bland lärare som 

producerar dessa klipp. 

 

 

4.5.1 Böcker  

 

De fyra böckerna i Kemi 1 på gymnasienivå som valdes ut är aktuella på svenska marknaden 

och har varit tillgängliga inom ramarna för denna studie. Syftet är att översikten av skollitteraturen 

ska vara så heltäckande som möjligt. 

De flesta böckerna som analyserades kom till marknaden efter reformen Gy11 och kan då 

betraktas som nya. Enda undantaget är Kemi A – Tema & Teori, där jag inte hittade ett nyare, 

tillgängligt exemplar. Den nyaste versionen kallas dock fortfarande för Andra upplagan, och då kan 

man förvänta sig att innehållet inte har ändrats signifikant. Strukturen är också densamma, efter 

jämförelse med ett blädderexemplar som finns på nätet. Man ska dessutom påpeka att även för 

övriga böcker har det inte alltid varit möjligt att ha tillgång till den allra senaste upplagan, av 

ekonomiska och logistiska skäl. De tillgängliga upplagorna följer i alla fall reformen Gy11. 

 

1. Syntes Kemi 1; Anders Henriksson; Andra upplagan, 2011; Malmö: Gleerups 

2. Kemiboken 1, Hans Boren, Manfred Börner, Monika Larsson, Birgitta Lindh, Maud 

Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist; Fjärde upplagan, 2011; Stockholm: Liber.  

3. Gymnasie Kemi 1; Stig Andersson, Artur Sonesson, Ola Svahn, Aina Tullberg; Fjärde 

upplagan, 2012; Stockholm: Liber. 

4. Kemi A – Tema & Teori; Christer Engström, Per Backlund, Rolf Berger, Helena Grennberg; 

Andra upplagan, 2005; Stockholm: Bonnier Utbildning.  
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4.5.2 Videoklipp 

  

Följande videoklipp har valts ut genom en sökning i Youtube, med sökord ”jonbindning”. 

Antalet visualiseringar är uppdaterat vid februari 2016. 

 

Tabell 2: Lista av analyserade videoklipp  
 

Videoklipp Författare Titel År Tid 
(min) 

Visualiseringar länk 

 
1. Ehinger 1 
 

 

M. Ehinger 

(lärare, Lund) 

 

 

Jonbindning  

 

2014 

 

5:46 

 

> 22000 
 

www.youtube.com/watch?v=kU

u1_uxmZBA 

 

2. Ehinger 2 M. Ehinger 

(lärare, Lund) 

Hur jonföreningar 

bildas 

2014 10:10 > 31000 www.youtube.com/watch?v=kiq

BRJXmig0  

 

3. Darwinsdream Okänd 

(animerad av 

NK Hult) 

Jonbindning  2009 3:39 > 23000 www.youtube.com/watch?v=Ea

miM457MNQ 

4. Ulin 1 N. Ulin 

(lärare) 

Jonbindning del 1 2012 9:36 > 9000 www.youtube.com/watch?v=Cr

FFRCLNpeE  

 

5. Ulin 2 N. Ulin 

(lärare) 

Jonbindning del 2 2012 7:01 > 3000 www.youtube.com/watch?v=LY

kn3y-Vi6g 

 

6. Stenlund B. Stenlund 

Fridell 

Kemiska 

reaktioner - 

Jonföreningar  

2012 3:08 > 9000 www.youtube.com/watch?v=Dy

azHIrP3OM 

7. Bodén J. Boden 

(lärare, NTI) 

Jonbindning  2012 7:17 > 3000 www.youtube.com/watch?v=D

WXsF-HBlfM 

 

8. Dahrén N.Dahrén 

(lärare, 

Hälsinge 

gymnasiet) 

Kemisk bindning 

del 3 – 

Jonbindning och 

metallbindning 

2014 19:17 > 2000 www.youtube.com/watch?v=PPl

AoGaD9bY  

9. Kemiguiden okänd Kemi 1 - Kemisk 

bindning – 

Jonbindning  

2012 12:12 > 2000 www.youtube.com/watch?v=f9c

070Sq5rM 

10. TheFanton92 okänd Natrium och klor 

reagerar 

2011 2:07 > 2000 www.youtube.com/watch?v=Ys

qwf8H3Nw8 

 

De flesta av dessa videoklipp publicerades efter skolreformen Gy11, med undantag för video nr. 3, 

som ändå inkluderades på grund av dess popularitet. Även om det inte blev möjligt att bestämma 

om videoklipp nr. 3, 9 och 10 producerades av lärare, inkluderades de ändå eftersom man kunde 

anse, från kommentarerna, att en del elever använder dem som läxhjälp.  

http://www.youtube.com/watch?v=kUu1_uxmZBA
http://www.youtube.com/watch?v=kUu1_uxmZBA
https://www.youtube.com/watch?v=kiqBRJXmig0
https://www.youtube.com/watch?v=kiqBRJXmig0
https://www.youtube.com/watch?v=EamiM457MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=EamiM457MNQ
https://www.youtube.com/watch?v=CrFFRCLNpeE
https://www.youtube.com/watch?v=CrFFRCLNpeE
http://www.youtube.com/watch?v=LYkn3y-Vi6g
http://www.youtube.com/watch?v=LYkn3y-Vi6g
https://www.youtube.com/watch?v=DyazHIrP3OM
https://www.youtube.com/watch?v=DyazHIrP3OM
http://www.youtube.com/watch?v=DWXsF-HBlfM
http://www.youtube.com/watch?v=DWXsF-HBlfM
https://www.youtube.com/watch?v=PPlAoGaD9bY
https://www.youtube.com/watch?v=PPlAoGaD9bY
https://www.youtube.com/watch?v=f9c070Sq5rM
https://www.youtube.com/watch?v=f9c070Sq5rM
https://www.youtube.com/watch?v=Ysqwf8H3Nw8
https://www.youtube.com/watch?v=Ysqwf8H3Nw8


 18 

 
5. Resultat och analys  
 
 
 

5.1 Beskrivning och analys av läroböckers innehåll 

Böckernas innehåll har analyserats enligt koderna 1) - 6) i avsnittet 4.4 och kriterierna listade 

där. Härefter kommer att beskrivas i detalj vilka delar av text och övrigt innehåll som berörs av 

frågeställningarna. Citat från läromedel visas i kursiv stil. 

 

Kod 1: Ordning som jonbindning introduceras i relation till kovalent bindning 

I alla böcker introduceras jonbindningen före den kovalenta, och oftast först av 

bindningstyperna, med undantag för Gymnasiekemi 1. Tema & Teori har en mer flexibel 

uppdelning och beskrivning av jonbindning tas upp under olika moment, men även här kan man 

ändå tolka innehållet som om jonbindning nämns först av alla eftersom den kommer först i 

sidoordning. 

 
Kod 2: Beskrivningen av jonbindning som elektronövergång mellan en metall och en icke-

metall 

Elektronövergången finns beskriven i alla analyserade böcker genom verbala, symboliska och 

visuella former. I böckerna Syntes kemi 1 och Kemiboken 1 är elektronövergången explicit 

beskriven i texten: 

”Alkalimetallernas och halogenernas atomer kan lätt få ädelgasstruktur genom att avge 

respektive uppta en elektron. Därför reagerar alkalimetaller lätt med halogener. Under en 

sådan reaktion överförs en elektron från alkalimetallernas atomer till halogenatomerna. 

[…] Efter elektronövergången från Na till Cl är atomerna laddade.”(Syntes kemi 1, s. 

77) 

”När atomerna kommer i kontakt med varandra överförs en elektron från en natriumatom 

till en kloratom” (Kemiboken 1, s. 81) 

Det vanligaste exemplet är reaktionen mellan en natriumatom och en kloratom, och bildning av 

bindningen förklaras genom en reaktion mellan en metall och en ickemetall. Vissa läroböcker 

använder sig av andra exempel än natrium och klor, där en annan halogen reagerar med andra 

metaller, som magnesium och aluminium, där joner med fler laddningar bildas. I Gymnasiekemi 1 

låter det som om reaktionen vore den enda vägen för bildning av jonföreningar: 
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”När en metall reagerar med en ickemetall bildas en jonförening”. (Gymnasiekemi 1, 

Fig. 4.2) 

Förutom reaktionen mellan metaller och ickemetaller, tar Tema & Teori upp också andra, 

alternativa vägar för bildning av jonföreningar i avsnittet ”framställning av salter”, som i 

reaktionen: ZnO2 + HCl   Zn2+ + 2Cl- + H2O (s. 163). 

  

Kod 3: Läromedel beskriver oktettregeln som ansvarig för bildning av jonbindning  

I alla böcker förklaras bildning av joner med oktettregeln, som däremot inte används i 

beskrivning av jonbindningsbildning. Dock känns tolkning av texten i Syntes kemi 1 mer osäker då 

boken anger följande beskrivningar: 

”Alkalimetallernas och halogenernas atomer kan lätt få ädelgasstruktur genom att avge 

respektive uppta en elektron. Därför reagerar alkalimetaller lätt med halogener” samt 

rubriken till bilden: ”genom elektronövergången från natriumatomer till kloratomer har 

båda jonslagen uppnått ädelgasstruktur (8 valenselektroner)”, (s. 77) här kan det låta 

som om oktettregeln ansvarar för bindningen.  

 

Kod 4: Beskrivning av jonbindning som kristallstruktur  

 

I alla böcker finns bilder av typ B och C (Fig. 2) som kompletteras med beskrivande rubriker 

och text. Ett exempel från Syntes kemi 1: 

 

”I kristallerna är jonerna ordnade så att varje positivt laddad jon omges av negativt 

laddade joner, medan de negativt laddade jonerna har positivt laddade joner som 

grannar”. (s. 78) 

 

Kemiboken 1 tar upp, i samband med beskrivningen av bilder, en didaktisk diskussion om 

användning av teoretiska modeller i kemin: 

 

”De teoretiska modeller som förklarar hur materien är uppbyggd görs utifrån experiment 

och matematiska beräkningar. Modellerna förändras och förfinas efter hand som ny 

kunskap växer fram”. Under bilderna: ”Med teckningar och tredimensionella modeller 

kan man lyfta fram och förenkla vissa delar av en teoretisk modell. Teckningarna ovan 
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visar hur två olika modeller, på olika sätt, beskriver hur ämnet natriumklorid, koksalt, är 

uppbyggd. Den vänstra modellen visar tydligast att varje natriumjon är omgiven av sex 

kloridjoner och viceversa. Den högra modellen visar tydligast att jonerna sitter tätt ihop 

och att kloridjoner är större är natriumjoner. Ingen av modellerna visar jonernas verkliga 

storlek.” (s.83). 

 

Bilden av typ A (Fig. 2) visas också i alla böcker i olika grafiska variationer. I Gymnasiekemi 

används denna representation i form av antropomorfiska teckningar som avbildar Na+ och Cl- samt 

Ag+ och Cl- som ”kärlekspar” (s.65 och 140). Kemiboken 1 och Tema & Teori varnar istället tydligt 

läsaren för att inte föreställa sig jonföreningarna som bestående av jonpar. 

 

Formeln innebär inte att det i jonkristallen finns specifika par av positiva och negativa 

joner som hör ihop” (Kemiboken, s.83) 

 

”Det är viktigt att inse att en fast jonförening som NaCl inte består av par av Na+-joner 

och Cl--joner eller av NaCl-molekyler, utan av en kristall med ett mycket stort antal Na+-

joner och Cl--joner.” (Tema & Teori, s. 161) 

 

 

Kod 5: Läromedel beskriver elektrostatisk interaktion som ansvarig för bildning av 

jonbindning i en kristallstruktur 

 

Syntes Kemi 1 och Kemiboken 1 beskriver interaktionen mellan jonerna som 

”attraktionskraft”, som gör att ”joner med motsatt laddningar attraherar varandra” (Kemiboken 

1, s. 83). Gymnasiekemi 1 och Tema & Teori nämner vardera tre gånger explicit elektrostatisk 

attraktion som ansvarig för jonbindning. 

 

”kristaller som är uppbyggda av joner kallas jonkristaller. Där binds jonerna till 

varandra med jonbindning som utgörs av attraktionen mellan de positiva och de negativa 

jonerna.”. (Gymnasiekemi 1, s. 64) 

 

”joner med motsatt elektrisk laddning attraherar varandra starkt. Denna attraktion utgör 

jonbindningen. (Tema & Teori, s 137). 
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Kod 6: Läromedel visar koordinationstal i en kristallstruktur 

 

I alla böcker finns bilder av typ C (Fig. 2) och en beskrivning av koordinationen och 

koordinationstal i texten. Syntes Kemi 1 har däremot en mer ungefärlig text som inte explicit 

nämner koordinationstal. Natriumklorid är exemplet som används i alla böcker. Gymnasiekemi 1 

innehåller också en förtydligande bild med koordination för de enskilda joner Na+ och Cl-, med 

fokus på den enskilda jonen (s. 64, Fig. 4.11). 

Ett representativt exempel av beskrivande text kommer från Kemiboken 1: 

 

”I kristallerna omges varje natriumjon av sex kloridjoner, och varje kloridjon av sex 

natriumjoner. Denna gruppering upprepas genom hela kristallen.”(s. 83) 

 

 

 
5.2 Beskrivning och analys av videoklippens innehåll 

 
 

Här kommer att beskrivas i detalj för varje videoklipp vilka delar av text och övrigt innehåll 

(röst, bilder, animeringar) berörs av frågeställningarna. Citat från läromedel visas i kursiv stil. 

Kod n. 1 Läromedel introducerar jonbindning efter kovalent bindning kommer inte att besvaras 

eftersom i videoklipp behandlas oftast varje bindning separat och då behöver man inte följa en 

sekvens.  

 
 
Kod 2: Beskrivningen av jonbindning som elektronövergång mellan en metall och en icke-

metall. 

 

Elektronövergången används för att beskriva bildningen av jonbindning i sex fall, på ett verbalt, 

visuellt och symboliskt vis genom bilder som i Fig. 2, animeringar, reaktionsformler och 

beskrivningar. I några fall använder man antropomorfiska uttryck som: 

 

”Na+ har nu 8 valenselektroner och är väldigt nöjd och glad eftersom den har skänkt iväg 

en elektron” (2:15, Ehinger 2) 

 

”Natriums elektron skulle kunna lurka över till klor”, de blir ”lika nöjda” (2:21, Bodén) 
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Reaktionen mellan natrium och klor är det vanligaste exemplet i alla videoklipp som beskriver 

elektronövergången, i Ehinger 2 finns ytterligare ett exempel med elektronövergången mellan 

magnesium och klor. 

Elektronövergången beskrivs inte alls i båda Ulins videoklipp och i Kemiguidens. Kemiguiden 

anger en tydligt alternativ beskrivning av jonbildning, där joniseringen visas som elektronförlust för 

en metall, och inte som elektronövergång mellan metall och ickemetall, samt joniseringsenergi 

nämns: 

 

”Alkalimetaller reagerar lätt med vatten och bildar bland annat väte. När reaktionen 

sker joniseras metallatomerna och förlorar sin valenselektron. Den energi som krävs för 

att avlägsna elektron från en atom kallas joniseringsenergi” (10:14) 

 

 

Kod 3: Läromedel beskriver oktettregeln som ansvarig för bildning av jonbindning. 

 

I de flesta videoklipp beskrivs oktettregeln endast för bildning av joner, och nämns inte alls i 

Ehinger 1. I Ehinger 2, Hult och Stenlunds videor är dock beskrivningen otydlig. Uttryck som: 

 

”alla atomer strävar efter att få ädelgasstruktur (fulla yttersta skal). Detta får de genom att 

reagera med varandra”. (Hult, 1:12) 

 

kan eventuellt ge intryck att oktettregeln även gäller för bildning av jonbindning och gör att 

tillämpning av koden är svårare.  

 

 

Kod 4: Beskrivning av jonbindning som kristallstruktur. 

 

Sex videoklipp av tio visar en bild och/eller beskriver muntligt en struktur av typ B (Fig. 2), 

tvådimensionell i samtliga fall. Strukturerna används ofta för att förklara jonföreningarnas 

egenskaper, som sprödhet. Muntliga beskrivningar kan låta som i följande exempel: 

 

NaCl innehåller ”joner som sätter sig ihop och bildar natriumklorid, det fasta saltet” 

(Bodén, 1:05) 

 

”och det är inte bara en metallatom och en kloratom som hör ihop utan i en 
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jonförening eller salt är det väldigt väldigt många som sitter ihop” (Dahrén, 2:38) 

 

”Jonbindning binder samman joner i ett jongitter. Den kemiska formeln berättar 

förhållandet i jongittret” (Kemiguiden, 0:10) 

 

I tre videoklipp visas strukturer av typ A (Fig. 2), som bild eller muntlig beskrivning. 

Tolkningen av Bodéns beskrivning av kristallstrukturen är oklar och kan gälla en bild av både A- 

och B-typ: 

 

Na+ och Cl- ”hamnar nära varandra och det är då vi bildar det fasta kristallina” 

(2:21) 

 

Slutligen, saknas strukturavbildningar i Ehinger 2. 

 

 

Kod 5: Läromedel beskriver elektrostatisk interaktion som ansvarig för bildning av 

jonbindning i en kristallstruktur. 

 

Elektrostatisk interaktion används explicit i Ehinger 1, Ulin 1 och Kemiguidens videoklipp. 

 

”kallas för elektrostatiska krafter” (Ehinger 1, 2:47) 

 

”Attraktion” eller ”krafter” mellan jonerna nämns inte alls i Ehinger 2, Ulin 2 och Bodéns videor, 

medan Stenlund, Hult och Dahrén hänvisar till ”attraktion” mellan jonerna.  

 

”positiva och negativa joner attraheras av varandra. Det kallas för en jonbindning. Den 

förening som uppstår kallas för jonförening eller salt”. (Dahrén, 2:38) 

 

Ehinger 1 och Ulin 2 använder analogier med magnetism för att förklara kraften mellan laddningar, 

medan TheFanton92 går vidare i analogi med magnetismen och anger, felaktigt, att ämnena (joner):  

 

”hålls samman av magnetiska krafter. Precis som en magnet dras positiva laddningar mot 

negativa laddningar”. 

 

I en bild i Dahréns video ser det ut som om det bildas fria joner när kristallen spricker, istället för 



 24 

bitar. 

 

 

Kod 6: Läromedel visar koordinationstal i en kristallstruktur. 

 

Bilder eller beskrivningar i text eller röst av koordinationen och koordinationstal saknas i nästan 

alla videoklipp, med undantag för Ehinger 1 och Kemiguiden. Ehinger anger följande beskrivning 

mellan 0:57 och 1:55: 

 

”Hur natriumjoner och kloridjonerna sitter ihop?” (Visar en bild av en kristall, plus en 

bild av typ B.)  

Fortsätter med att beskriva bilden: ”Varje positiv jon är omringad av 6 negativa joner och 

varje negativ jon är omringad av 6 positiva joner.” 
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5.3 Sammanfattning 

 

Textanalysen utfördes enligt kriterierna som angavs i sektionen 4.4 och sammanfattas i 

nedanstående tabeller. En mer detaljerad presentation av analysen för varje läromedel visades i 

avsnitten 5.1 och 5.2.  I nedanstående tabeller indikeras delar av texten som anses bidra till 

alternative conceptions med röd bakgrund, medan de delar som förstärker den vetenskapliga 

representationen indikeras med grön bakgrund. I gult markeras de textdelar där ingen tydlig 

tolkning är möjlig. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av komparativ innehållsanalys för kemiböcker 

Bok Jon- vs. 

kovalent 

bindning 

 

Elektronövergång Oktettregel i 

bindning 

Beskrivning 

av strukturen 

Elektrostatisk 

interaktion 

Visar 

koordination 

Syntes kemi 1 Före Ja, 2 exempel 

Text och bilder. 

Oklart Bild A 

Bild B 

Text om 

struktur B 

 

Ej uttalat 

”attraktion” 
mellan 

laddningar 

Ja. 

Bild C. 

Text ej tydlig. 

Kemiboken 1 Före Ja, ett exempel 

Text och bilder. 

Endast för 

joner 

Bild A (som 

detalj) 

Bild B 

Diskussion om 

modeller; 

beskriver att A 

inte är korrekt 

 

Ej uttalat.  

”kraft” och 
”attraktion”. 

Ja. 

Bild C och text 

Gymnasiekemi 1 Före Ja, ett exempel 

Text och bilder. 

Endast för 

joner 

Bild B 

Antropomorfisk 

beskrivning av 

typ A 

 

Nämns tre 

gånger; 

”attraktion” 

Ja.  

bild C; bild av 

koordinerande 

joner; text 

Tema & Teori A Före Ja, två exempel 

Men visar också 

andra sätt att bilda 

jonföreningar. 

Endast för 

joner 

Bild A  

Bild B 

I text beskriver 

att A inte är 

korrekt 

 

Nämns tre 

gånger; 

”attraktion” 

Ja.  

Bild C och text. 

Sammanfattning 4 av 4 
jonbindning 
före kovalent  

 4 av 4 
Har exempel med 
elektronövergång 
 

3 av 4 
 

Bild av typ B i 4 
av 4 böcker. 
Bild av typ A 
förekommer i 
alla böcker, 
dock beskrivs i 
texten som en 
ej korrekt 
representation, 
i två fall. 
 

Nämns explicit 
i 2 av 4 av 
böcker.  
 

4 av 4 
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Tabell 4. Sammanfattning av komparativ innehållsanalys för videoklipp om jonbindning 

 

Videoklipp Elektronövergång Oktettregel i 
bindning 
 

Beskrivning av 
strukturen 

Elektrostatisk 
interaktion 

Visar 
koordination 

Ehinger 1 Ej uttalat. Nej Bild typ B och 

beskrivning typ B. 

Ja. 

Analogi med 

magnet. 

 

Ja, beskrivning 

Ehinger 2 Ja, två gånger. 

Beskrivning och bild. 

 

Oklart Saknas Saknas Saknas 

Hult Ja, två gånger. 

Bild, animering och 

beskrivning. 

 

Oklart Bild typ B, 2D. Ja, men ej uttalat. 

”Kraft”. 
Ja, animering 

Ulin 1 Nej. Endast joner Bild typ B, 2D, två 

gånger. 

 

Ja, tre gånger. 

”Krafter”. 
Otydligt, i början 

Ulin 2 Saknas Endast joner Bild typ B, 2D Saknas 

 

Saknas 

Stenlund Ja. 

Beskrivning. 

 

Oklart Beskrivning typ A. Ja, men ej uttalat 

”Attraktion”. 
Saknas 

Bodén Ja. 

Antropomorfisk 

beskrivning. 

Endast joner Oklart. Bara röst 

beskrivning av typ 

A och B. 

 

Saknas Saknas 

Dahrén Ja, tre gånger. 

Animering och 

beskrivning. 

Endast joner Bild A. 

Bild B två gånger 

och typ B 

beskrivning. 

 

Ja, men ej uttalat. 

Nämns 

”attraktion” och 
”repulsion”. 

Saknas 

Kemiguiden Nej. 

Anger alternativ 

beskrivning (jonisering) 

 

Endast joner Beskrivning typ B. 

Bild B, 2D, två 

gånger. 

Ja. 

Röst, text och bild 

Saknas 

TheFanton92 Ja.  

Beskrivning. 

Endast joner Beskrivning typ A ”magnetiska 

krafter” 

 

Saknas 

Sammanfattning 6 av 10 7 av 10. Oklart i 

tre fall. 

Bild typ B 7 av 10 

Bild typ A 3 av 10 

Nämns explicit i 3 

videor 

I 3 videor nämns 

”kraft” eller 
”attraktion”.   
I 3 videor ingen 

beskrivning.  

Ett fall felaktig. 

3 av 10, varav 2 

helt tydligt. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 
 

 
Nedan diskuteras frågeställningarna efter resultatanalysen. 
 

 
 

6.1 Finns det element i läromedel och i så fall vilka som beskriver begreppet 

jonbindning enligt den accepterade vetenskapliga modellen och som kan motverka de 

vanligaste alternative conceptions? 

Böcker: 

Det är positivt att alla böcker presenterar jonbindningen före den kovalenta bindningen. Genom 

att introducera den kovalenta senare i boken, minskar risken att eleverna föreställer sig 

jonbindningen som ett särskilt fall av molekylär interaktion som sker mellan joner (Taber, 1994). 

Oktettregeln används för det mesta för att förklara bildningen av både positiva och negativa 

joner. I ingen av böckerna presenteras oktettregeln som ansvarig för bildningen av själva 

bindningen. Texten blir dock mer svårtolkad när oktettregeln nämns i direkt anslutning till 

beskrivningen av elektronöverföring mellan en metall och en ickemetall, som i boken Syntes Kemi 

1. Här kan man undra om eleverna ändå kan tolka texten på ett alternativt sätt, även om läromedlet 

inte använder oktettregeln som direkt ansvarig för jonbindning. Ämnesdidaktisk forskning varnar 

för att elever tenderar att övertolka oktettregeln i tron att den är drivkraften för kemiska reaktioner 

(Taber och Coll, 2002) och detta kan vara fallet även i den här situationen.  

I alla böcker finns strukturen beskriven som ett tredimensionellt jongitter, enligt bild av typ B. 

Denna representation är vetenskapligt korrekt och borde hjälpa eleverna att föreställa sig 

jonföreningar som ett kontinuum av joner i en stor struktur, istället för ett material bestående av 

diskreta ”molekylära” enheter. I alla böcker finns dessutom beskrivningar och/eller bilder av 

koordinationen mellan en jon och joner av motsatt laddning i gittret. I boken Gymnasiekemi 1 lyfts 

begreppet fram på ett särskilt tydligt sätt via bild, vilket vore önskvärt för alla kemiböcker. 

Bergqvist (2013) visade att tidigare läroböcker undvek att nämna elektrostatisk interaktion som 

grund för jonbindningen. Då kan det betraktas som positivt att nu nämns elektrostatiska krafter och 

interaktioner explicit i hälften av läromedlen (Gymnasiekemi 1 och Tema & Teori A), vilket tyder 

på en förbättring i de senaste upplagorna. I de andra läromedlen beskrivs detta fortfarande vagt i 

termer av ”kraft” eller ”attraktion”, utan att förtydliga vilken kraft eller attraktion det handlar om.  
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Videoklipp: 

Elektronövergång nämns inte i tre av de analyserade videoklippen (Ulin 1 och 2, Kemiguiden). 

Detta är särskilt positivt med tanke på att den ämnesdidaktiska forskningen visat att alternative 

conceptions om en molekylär karaktär av jonbindning härstammar just från användning av 

elektronövergången (Taber, 1994). Videoklippen som undviker elektronövergången visar då ett 

bättre pedagogiskt tänkande där jonbindning kan förklaras på ett didaktiskt sätt.  

Som för läroböcker, används oktettregeln i alla videoklipp för att förklara bildningen av både 

katjoner och anjoner. I inget av videoklippen presenteras oktettregeln som ansvarig för bildningen 

av själva bindningen. Dock i tre av dem (Ehinger 2, Hult, Stenlund) blir det mer svårtolkat, av 

samma anledningar som angavs i beskrivningen av böckerna och då gäller här samma reflektioner 

som uttryckts i förra avsnittet. 

Beskrivningen av strukturen av typ B (Fig. 2) finns i de flesta fall (dock hos Bodén är det 

otydligt) då sex videoklipp använder sig av den. Påpekas bör att bilderna ofta är tvådimensionella, 

vilket kan försvåra elevernas förmåga att föreställa sig jongittret. Endast Hult erbjuder även en 

beskrivning av koordinationen mellan jonerna. 

Elektrostatisk interaktion som ansvarig för jonbindning nämns explicit i tre videor (Ehinger 1, 

Ulin 1, Kemiguiden). I tre av övriga videoklipp finns eventuellt vaga beskrivningar i termer av 

”kraft” eller ”attraktion”, utan vidare förtydligande. 

 

6.2 Finns det element i läromedel, och i så fall vilka, som kan bidra till alternative 

conceptions om jonbindning ? 

Böcker: 

Beskrivning, i text och bild, av elektronövergången mellan en metall och en ickemetall är den 

vanligaste källan till potentiella alternative conceptions i läromedlen. Även i denna studie ser man 

att alla böcker använder sig av elektronövergången, ofta med fler exempel än enbart den ”klassiska” 

Na + Cl. I de flesta böcker är det tydligt uttalat att jonbindningen bildas specifikt genom 

elektronövergången, vilket visar att det inte har skett någon förändring i jämförelse med tidigare 

upplagor (jfr Bergkvist, 2013). Endast i Tema & Teori A nämns också andra möjligheter för bildning 

av joner i ett avsnitt. När sammansatta joner och jonföreningar sedan introduceras i läromedlen, 

finns elektronövergången inte längre med i bilden. Detta ger skäl att ifrågasätta vilken föreställning 

som då bildas hos eleverna om jonbindningen, eftersom i början presenteras jonbildning som 
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orsakat av elektronövergång, men detta gäller sedan inte längre för sammansatta joner. 

Elektronövergången kan lätt ses som orsak till att bindning uppstår och är det främsta källan till 

alternative conceptions angående representationen av jonföreningar som bestående av ”molekylära” 

enheter (Taber och Coll, 2002). I de analyserade läroböckerna kan bilden förstärkas avsevärt 

eftersom elektronövergången beskrivs i både text och bild och med upprepade exempel. 

Alla läroböcker visar bilder av typ A, om än oftast som en detalj. Representationen av det 

enstaka paret metall-ickemetall kan bidra till elevernas alternative conceptions av jonbindning som 

bestående av jonpar, även om böckerna samtidigt korrekt presenterar en struktur av typ B som visar 

jongittret. Kemiboken 1 och Tema & Teori A uttrycker tydligt i texten att jonbindningen inte består 

av jonpar och varnar läsaren för att inte föreställa sig jonbindningen som jonpar. Med tanke på 

ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord”, kan man ändå undra, vilken representation som lättast 

approprieras av eleven. Cook (2008) betonar att bilder är av stor vikt i naturvetenskapliga 

läroböcker och det är viktigt att förstå vilken inverkan bilder har på elevernas lärande. Då är det 

angeläget att text och bild är samstämmiga. Gymnasieboken 1 visar två bilder av typ A i form av 

antropomorfiska tecknade serier. Jonparen avbildas som ”roliga” kärlekspar, vilket kan bidra till att 

förstärka, alternativt skapa en alternativ, ickevetenskaplig föreställning av jonbindning som 

bestående av partikelpar. Risken är dessutom att sådana ”roliga” bilder fångar elevernas 

uppmärksamhet i mycket högre grad än de ”vanliga”, vetenskapligt korrekta bilderna. Nimmermann 

(2014) betonar i en studie som jämför sydafrikanska och svenska läromedel om kemisk bindning, 

att det finns en förvirrande och ej genomtänkt överrepresentation av modeller i svenska kemiböcker 

och föreslår att antropomorfiska/animistiska bilder borde tas bort för att minska risken för 

alternative conceptions. Problemet med antropomorfiska beskrivningar i kemiundervisning togs 

upp även av Adbo (2012).  

Elektrostatisk interaktion presenteras otydligt i hälften av böckerna (Syntes Kemi 1, 

Kemiboken 1). Författarna beskriver istället en ”kraft” eller ”attraktion” som ansvarig för 

bindningen, utan att berätta om dess natur och egenskaper. Risken i sådana fall är att eleven inte 

tydligt kopplar jonbindningen och dess egenskaper till den elektrostatiska attraktionens egenskaper. 

Brister i beskrivningen av elektrostatisk interaktion visar sig vara avgörande i uppfattningen över 

kemisk bindning (Levy Nahum, 2010). 

 

Videoklipp: 

I en majoritet av videoklippen presenteras elektronövergången som ansvarig för bildning av 

jonbindningen. Ehinger 1 visar inte det, men introducerar det senare i Ehinger 2, som är tänkt som 
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komplement till Ehinger 1. Detta kan tyda på att lärarna som skapade videoklippen förmodligen 

följer den mentala modellen som läroböckerna har bidragit till att skapa under flera år. Endast Ulin 

och Kemiguiden undviker konsekvent att ta upp elektronövergången, vilket minskar risken för att 

eleverna kan se jonbindningen som bestående av interaktionen mellan just de två involverade 

atomer. 

Jongittret visas som bild av typ A (Fig. 2) i tre av tio videoklipp, varav i två som enda 

representation. Dessutom beskriver en betydande majoritet (70 %) av läromedlen inte jonernas 

koordination i strukturen. Avsaknad av information om koordination i Ehinger 2 kan förmodligen 

bero på att videon är ett komplement till Ehinger 1. 

De flesta videoklipp nämner inte elektrostatisk interaktion, och tre berättar endast om en allmän 

”kraft” eller ”attraktion” utan vidare förklaring av dess natur. Man kan dock påpeka att Ulin 2 

förmodligen inte nämner elektrostatisk interaktion eftersom videon tydligt är ett komplement till 

Ulin 1. Slutligen, beskriver TheFanton92 interaktionen på ett felaktigt och missvisande sätt, 

nämligen som ”magnetiska krafter”. Andra lärare använder också magnetismen som analogi, vilket 

kan tolkas som ett försök att referera till ett fenomen som är känt av eleven, för att förklara ett 

begrepp - elektrostatisk interaktion - något som eleverna förmodligen inte är bekanta med. Här finns 

ändå risken att eleverna kan minnas jonbindning som styrd av just magnetism, eller att de blandar 

ihop de två krafterna.  

 

6.3 Hur skiljer sig textböcker och videoklipp i förhållande till föregående två 

frågeställningar? 

 

Man kan se en del skillnader men också kontaktpunkter mellan de olika formerna av läromedel.  

Trots stilistiska skillnader och olika fördjupningsnivåer, har böckerna ett ganska homogent och 

konsekvent innehåll vad gäller bidrag till alternative conceptions eller beskrivningar som följer den 

vetenskapliga modellen. De innehåller högkvalitativ grafik med tydliga representationer av 

jongittren och har omfattande beskrivningar av jonbindningens egenskaper. Alla faller dock för 

användning av elektronövergång och bilder av typ A i varierande omfattningar. Denna kombination 

anses i forskning kunna orsaka missuppfattningar om jonbindning och få eleverna att tro att det just 

handlar om två enstaka joner som binds ihop på ett molekylärliknande sätt, genom att dela 

elektroner med varandra. Resultaten av undersökningen liknar också tidigare citerade 

forskningsresultat om vanliga representationer av jonbindning i läromedel (Boo, 2000; Bergqvist, 

2013), dock har några texter börjat beskriva jonbindning som styrd av elektrostatisk interaktion, till 
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skillnad från tidigare versioner (Bergqvist 2013).  

 

Materialet i videoklippen visar istället en mer varierad kvalitet och fler skillnader i innehållet. 

Trots medlets potential är grafiken i videoklippen sämre än i böcker, med tvådimensionella bilder 

och allmän avsaknad av avbildningen av koordinationsstrukturer. Detta kan bero på begränsade 

medel, som exempelvis tillgång till grafiska programvaror för lärarna. Med tanke på 

visualiseringsmöjligheter som finns tillgängliga för skapande av videoklipp, hade det varit ett plus 

om videor kunde visa mer avancerade animeringar och tredimensionella strukturer. Användning av 

elektronövergången är även här mycket utbredd, med undantag av Kemiguidens och båda Ulins 

videor, som för övrigt oftast verkar undvika de presentationer som kan skapa alternative 

conceptions. Detta väcker frågan om deras skapare har varit medvetna om problematiken när de 

designade videoklippen. Här hade det varit intressant att fråga lärare som producerat videoklippen 

om hur de utformade sina videor med tanke på forskningen om alternative conceptions om just 

jonbindning. Ehinger 1 är också en utmärk video ur denna synvinkel, men elektronövergången 

återkommer och används flitligt i Ehinger 2, vilket får oss att undra om Ehingers mentala modell av 

jonbindning inte delvis präglas av alternative conceptions trots allt. Man kan också fundera om det 

inte är tänkt av Ehinger att video n. 2 ska ses före video n. 1, med tanke på dispositionen i hans 

hemsida. 

Tre videoklipp (Stenlund, Bodén, TheFanton92, men delvis också Ehinger 2) visar flera 

riskmoment för utveckling av alternative conceptions om jonbindning hos eleverna, enligt de 

kriterier som används i detta arbete.  Felet i TheFantom92:s video om ”magnetiska krafter” borde 

undvikas eftersom det kan skapa förvirring om elektrostatisk interaktion och själva naturen av 

kemiska bindningar. Detta är ytterligare en påminnelse om vikten att noggrant granska innehållets 

validitet av ”didaktiska” läromedel som finns på Internet. 

I både videoklipp och läroböcker nämns elektrostatisk interaktion bara i ungefär hälften av 

fallen. Här kan frågan ställas om det finns ett medvetet val i båda situationerna. 

Läromedelsförfattare som explicit nämner elektrostatisk interaktion kan ha valt att presentera ämnet 

genom att använda vetenskapligt korrekt språk och korrekta modeller. Författarna som istället 

beskriver interaktionen som en allmän ”kraft” och/eller ”attraktion” kan ha velat ta hänsyn till 

möjliga brister i förkunskap om fysik, och valt att hålla sig på en lättare nivå, där eleverna kan bilda 

en uppfattning om krafterna utan att det skulle kännas för krångligt eller främmande.  

Denna misstanke förstärktes under min VFU-period som kemilärare i en gymnasieskola. 

Eleverna mötte Kemi 1 före fysikkurserna, och jag insåg att förkunskaperna i fysik från högstadiet 

inte var tillräckliga för att lätt kunna ta sig åt nya begrepp i kemin. 

Slutligen, både böcker och videoklipp använder sig av antropomorfism i flera fall, med 
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implikationer om alternative conceptions som diskuterats i föregående avsnitt och med tanke på den 

ämnesdidaktiska forskningen (Abdo, 2012; Nimmermann, 2014). Detta går utanför ramarna för 

innehållsanalysen som har använts i den här studien, men det ändå värt att nämnas. 

Man kan undra om sättet att representera jonbindning i läromedlen har sina rötter i en tradition 

som är gemensam för de flesta läroböcker i kemi. En bok som har varit tongivande för 

kemiundervisning på universitetsnivå i Sverige är Häggs ”Allmän och oorganisk kemi”. Hägg 

beskriver väldigt tydligt, redan från rubriken, att jonbindning är ”elektrostatisk” och ägnar sig 

flitligt i beskrivningen av koordinationen mellan joner, som grundas i elektrostatiska kraftens 

egenskaper. Trots det, återkommer senare i kapitlet beskrivningen av ”jonpar” och 

elektronöverföring mellan två atomer i exempel som Cs + Cl samt Na + Cl (Hägg, 1963 s. 100-

117). Detta väcker frågan om nutida läromedelsförfattare kan ha påverkats av äldre, traditionella 

undervisningssätt som de kan ha mött under deras egen högskoleutbildning. I Levy Nahums studier 

problematiseras faktiskt den traditionella undervisningen om kemisk bindning och föreslår en ny 

undervisningsmetod, där kallad ”bottom-up”, som hanterar olika kemiska bindningstyper i ett 

kontinuum med den elektrostatiska attraktionen som nyckelbegrepp, och ger en helhetlig bild med 

färre risker för utvecklingen av alternative conceptions. Metoden implementerades i Israel och gav 

bra resultat, samt visade att lärarna var öppna för att ändra sin undervisning (Levy Nahum, 2010 

och referenser citerade där). Metoden kräver ändå att eleverna redan är bekanta med begreppen 

elektrostatisk interaktion och Coulombs lag, och då blir frågan om svenska elever kommer till 

gymnasiet med tillräckliga förkunskaper i fysik, för att kunna ha nytta av denna 

undervisningsmetod. 

 

 

 
 6.4 Slutsats och avslutande kommentarer 
 

 
I denna studie var avsikten att undersöka om populära svenska läromedel innehåller element 

som kan bidra till alternative conceptions hos gymnasieelever angående jonbindning. De flesta 

läromedel bland både böcker och videoklipp visar att den centrala idén är elektronövergången 

mellan en metall och en ickemetall. Detta, kopplat till visuella representationer av jonpar, kan bidra 

till uppfattningen att jonbindningen endast uppstår mellan de atomer som deltagit i processen och 

att jonföreningars består av diskreta molekylära enheter. Ytterligare bidrag till missuppfattningar 

kan uppstå när läromedel inte tydligt beskriver den elektrostatiska interaktionen som drivande kraft 

i jonbindning. Resultaten bekräftar vad internationell och svensk forskning om äldre läromedel 

redan visat, med bara få förbättringar. 
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De här resultaten var väldigt tydliga i analysen av läroböcker. Bland videoklippen finns större 

variationer i innehållet och kvalitet. Två exempel (Ulin och Kemiguiden) visade att det är möjligt 

att förklara jonbindningen utan att använda elektronövergången och bildning av jonpar. Videoklipp 

är läromedel som oftast är av nyare utformning än läroböckerna, dessutom enklare att uppdatera än 

trycka läroböcker, och det är möjligt att Niklas Ulin och skaparen bakom Youtubekanalen 

Kemiguiden kan ha varit medvetna om den senaste ämnesdidaktiska forskningen om jonbindning 

och kopplingen mellan läromedel och alternative conceptions hos elever. Det hade varit intressant 

att höra direkt från Ulin och Kemiguidens utformare om detta verkligen var fallet. Presentationerna 

i deras videor skulle kunna tillämpas även i läroböckerna. 

Att videoklippen har en mycket varierad kvalitet påminner även om vikten, för lärare och 

elever, att noggrant och kritiskt granska material som hittas på nätet. 

Det hade varit intressant, inom ramarna för en bredare studie, undersöka i vilken omfattning 

eleverna kunde utveckla alternative conceptions om jonbindning beroende på läromedlens kvalitet 

och innehåll efter de parametrar som beskrivits i det här arbetet. Två oberoende elevgrupper skulle 

kunna delta i en genomgång om jonbindning i form av flipped classroom genom att titta på videor 

med högt respektive lågt innehåll av elementer som kan orsaka alternative conceptions om 

jonbindning. Elevernas representationer av jonbindning skulle sedan kunna testas genom ett 

lämpligt formulär.  

Ramarna för den här studien gjorde att jag endast kunde fokusera på en begränsad del av 

innehållet i kursen kemi 1, vilket jonbindning är. Detta har dock fått mig att fundera djupare och 

mer kritiskt på valet av läromedel och deras sätt att presentera olika modeller och begrepp. 

Dessutom har gett mig möjligheten att fundera på innehållet av min egen undervisning och mina 

egna mentala modeller.  

Det är lätt, för en elev men också för en nybliven lärare, att förlita sig på läromedlens innehåll 

och pedagogiska utformning utan att kritiskt reflektera om innehållet ändå kan leda till 

missuppfattningar och svårigheter. Det blir också lätt för en lärare att omedvetet föra vidare 

modeller som orsakar sådana missuppfattningar och svårigheter, vilket jag kunde konstatera efter 

analysen av lärarproducerade videoklipp. Jag skulle gärna vilja fördjupa vidare mina kunskaper i 

alternative conceptions kopplade till läromedel om hela kursinnehållet (kemi 1 och 2), för att kunna 

bedriva en mer medveten undervisning i min framtida yrkesutövning. 
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From: Richard Laysell  

 

Johnny, finding thesis a bore, 

Drank some H2SO4. 

Johnny's father, an MD 

Gave him CaCO3. 

Now he's neutralised it's true, 

But he's full of CO2. 
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