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Sammanfattning: 

Jag har genomfört en intervjustudie rörande kunskaper om och förståelse av 

substansmängd och molbegreppet hos elever i en gymnasieskola i södra Sverige. 5 

elever fick svara på frågor inom område massa, volym, molmassa och 

substansmängd. Eleverna ställdes inför en praktisk problemlösningssituation där de 

fick arbeta med en konkret uppgift. Iden till den konkreta uppgiften har hämtats från 

Novick & Menis (1976). 

Forskningsmetoden jag använt innebär att jag genom analys av intervjuprotokoll 

beskriver och tolkar innehållet i elevernas uppfattningar och tankar kring en 

problemlösningsuppgift. Analysen kodas på ett sätt enligt ett förslag av Lybeck, 

Strömdal och Tullberg (1985) och Tullberg (1997). 

I min undersökning har jag bara stött på en begreppsförståelse. Alla elever i 

undersökningen har förstått mol som ett antal. Det finns ingen osäkerhet hos eleverna 

när det gäller vad de tänker på när det gäller mol och substansmängd. 
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1 Inledning 
Bakgrund 

Storheten substansmängd med enheten 1 mol, det så kallade molbegreppet, används vid 

kemiska beräkningar. Eleverna möter detta begrepp första gången på gymnasieskolan inom 

kemiundervisningen. Det är alltså på gymnasieskolan som begreppsbildningen sker. Vid 

inträdet till högskolan förutsätts eleverna behärska området. Kemiska beräkningar går som en 

röd tråd genom gymnasiekursen i kemi. Slutproven i kemi innehåller ca 50 % som hänför sig 

till kemiska beräkningar. Begreppen massa, molmassa och substansmängd har en inbördes 

relation m = M*n, massan är lika med molmassan multiplicerat med substansmängden. 

Begreppen för massa, molmassa och substansmängd förklaras nedan. 

 

Substansmängd  

Substansmängd handlar om hur många atomer eller molekyler det finns av ett ämne. Enheten 

för substansmängd är mol och beteckningen för substansmängd är n. Substansmängd och mol 

används ofta inom kemin. Det är viktigt att kunna svara på hur många mol av ämnet som 

finns i kärlet. Eleven behöver veta hur många mol av olika ämnen som finns vid en kemisk 

reaktion. Substansmängd är ett begrepp som man behöver känna till och förstå innebörden av.  

Det finns definierat ett specifikt antal atomer som motsvarar 1 mol. Detta kallas Avogadros 

konstant som är 6,023 x 10exp23 stycken atomer. En mol av olika ämnen innehåller lika 

många atomer oavsett vilket ämne det är. 

Massa 

Eleverna känner sedan högstadiet till begreppet massa. Massan av ett ämne uttrycks ofta 

inom kemin i gram eller kilogram. Varje atom har en atommassa. ”Den är medelvärdet av 

massorna för atomerna i den naturliga isotopblandningen” (Borén et al 2005). Enheten för 

atommassa är u och står för unit. För att kunna fastställa massan av ett ämne mäts oftast i 

gram inom kemin.  

Molmassa 

Molmassan är massan av substansmängden 1 mol av ett ämne och har enheten g/mol (Borén 

et al 2005). Molmassan finns angiven i periodiska systemet och i andra kemiska tabeller. 

Atommassan för kol är 12 u och molmassan för kol är 12 g/mol. Mätetalet är alltså det 

samma men enheterna är olika eftersom innebörden av begreppen är olika. Molmassan för ett 

ämne räknas ut som summan av atommassorna för de ingående atomerna. 

Användningsområden 
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Kunskap om massa, substansmängd och molmassa går att använda på olika sätt. Formeln som 

eleverna utgår ifrån är m=M * n, massan = molmassan * substansmängden. Denna formel 

kommer att kunna användas vid beräkningar av t.ex hur mycket av olika ämnen som behövs 

vid olika reaktioner för att få en viss mängd produkt. Eleven kommer att ha nytta av formeln i 

samband med olika reaktioner för att räkna ut hur mycket som kan bildas och hur mycket 

som har åtgått för att bilda viss mängd produkt. Det är av stor vikt att behärska denna formel 

som ett verktyg inför vidare studier inom kemi, oavsett vilken slags kemi eleven än kommer 

att studera som tex vid beräkning av recept för olika reaktioner. 

Varför är detta intressant? 

 

Därför att 

Molbegreppet är ett centralt begrepp. 1 mol är enheten för storheten substansmängd. Detta rör 

atomens uppbyggnad. Sedan 1971 erkänns 1 mol som en av grundenheterna inom det 

internationella måttenhetssystemet SI ”Systéme International d’Unités” eller SI-systemet i 

dagligt tal. 

Molbegreppet är ett abstrakt begrepp. Antalet atomer är inte något som man kan se med 

blotta ögat. Det blir därför abstrakt för många elever.  

Molbegreppet kan uppfattas som ett svårt begrepp. Genom att använda substansmängder fick 

kemisterna ett enkelt system att handskas med stora tal.   
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2 Introduktion 

Syftet med den här studien är att belysa hur gymnasieelever ser på molbegreppet som är en 

central del inom kemi för gymnasiet. Molbegreppet används vid tolkning och skrivning av 

formler för kemiska föreningar och reaktioner. Vid stökiometriska beräkningar ingår 

substansmängd och molförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten 

vid kemiska reaktioner.( Skolverket, LGy 11, 2011) 

Detta kapitel beskriver problemområdet och vilka grundteorier som denna forskningstudie 

lutar sig mot. Det specifika området kommer att bli presenterat och studier av området 

kommer att presenteras. 

 

2.1. Kunskap om och förståelse av begreppet mol och substansmängd.  
Vad säger LGy 11 och styrdokumenten? 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former -såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

(Skolverket, LGy 11, 2011). I målen för naturvetenskapsprogrammet skrivs att ”programmet 

syftar även till att utveckla förmågan att använda matematik i naturvetenskapliga och andra 

problemställningar” (Skolverket, LGy 11, 2011). En sådan matematisk tillämpning är 

formeln m= M * n som är centralt för molbegreppet. 

I kursplanen för Kemi A uttrycks att eleven ska ”kunna tolka, skriva och använda sig av 

formler för kemiska föreningar och reaktioner och därvid föra stökiometriska resonemang 

samt utföra enkla beräkningar” (Skolverket, LGy 11, 2011). Betydelsen av att kunna 

stökiometri (molförhållanden inom kemin) och dess grunder ses alltså som en grundläggande 

kunskap. 

Tidigare forskning 

Det har gjorts ett antal utbildningsvetenskapliga studier om ’mol’ och begreppsförståelse.  

I tidigare studier av Novick och Menis (1976) om elevers förståelse av molbegreppet 

framkommer att elever har svårigheter med detta begrepp samt visade att gymnasieelever 

hade allmänt dålig förståelse av molbegreppet. Lybeck et al (1985) har visat att elever har 

olika uppfattningar om molbegreppet. Genom studier av elevernas tankesätt kring uppgifter 

med molbegreppet i centrum visas på olika förhållningssätt och perspektiv till molbegreppet.  

Strömdahl (1995) har i sin avhandling studerat begreppsförståelse hos lärare och elever. 

Tullberg (1998) har gjort ytterligare undersökningar om elevers uppfattning av molbegreppet. 

Genom fenomenografiska undersökningar framgår vilka perspektiv och grundbegrepp som 

elever har i samband med molbegreppet Tullberg (1998). 

I en studie av Edström (2007) ”Begreppsuppfattning i Kemi” har gymnasieelevers 

uppfattningar om begreppen massa, molmassa och substansmängd undersökts genom 

enkätundersökning. Det svåraste begreppet för eleverna anses vara molmassa. Enhetsanalys 

tas upp som ett sätt att lättare lära sig formler, enheter mm. Dessutom framhålls betydelsen av 

att förklara kemiska begrepp i en makrovärld. 
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Föremål, fakta och fenomen uppvisar mönster. Ett för en kategori gemensamt mönster kallas 

ett begrepp. Begrepp sammanfattar och organiserar vår kunskap till en meningsskapande 

uppfattning om världen och naturen. (Ekstig, 2002).  

Mätbara och observerbara storheter som är klart definierade, är grundelement i 

naturvetenskapens tankebygge. Detta att definiera ett begrepp genom att ange hur det ska 

mätas eller uttryckas i siffror kallar vi att operationalisera. Då anger vi en slags anvisning 

eller operation för hur man går tillväga för att slå fast storheten (Sjöberg, 2005). 

Lybeck et al Gymnasieelevers uppfattningar av och läromedels framställningar av storheten 

substansmängd och dess SI-enhet 1 mol (1985) är en undersökning som är en kombinerad 

fenomenografisk och ämnesdidaktisk studie av 30 gymnasieelevers uppfattningar av SI-

enheten 1 mol och storheten substansmängd. Eleverna försattes i en problemlösningssituation 

då de konfronterades med en konkret uppgift. Iden till den konkreta uppgiften har hämtats 

från Novick & Menis (1976). 

Strömdahls avhandling On mole and amount of substance (1996) studerar Begreppsbildning 

och begreppsförståelse avseende storheten substansmängd med SI-enheten 1 mol. 

Fenomenografiska studier används för analysen. 

I Tullbergs studie Teaching of the mole (1998) undersöks sambandet mellan lärares förståelse 

av molbegreppet och hur det ska läras ut. Detta sätts i relation till elevernas förståelse av 

molbegreppet. Fenomenografiska studier utgör det teoretiska ramverket i studien. Ett 

underliggande antagande är att variation i uppfattningar kan fångas upp via djupintervjuer 

och en fenomenografisk analys av data Tullberg (1998). 

En avhandling av Helge Strömdahl (1996) undersöker mol och substansmängd och hur lärare 

undviker att använda begreppet substansmängd. Detta trots att det beslutades redan 1971 att 1 

mol var enheten (SI-enheten) för storheten substansmängd (amount of substance) Strömdahl 

(1996). Strömdahl (1996) finner att även om mol är en SI-enhet så undviker många av lärarna 

att använda detta begrepp.  

Tullberg har i sin ”Teaching the mole” (1998) gjort en undersökning om lärares förståelse av 

hur de lär ut molbegreppet samt hur deras elevers förståelse är. Tullberg (1998) menar att 

lärare oftast introducerar molbegreppet på ett strikt kemiskt sätt vilket försvårar för eleverna 

att relatera molbegreppet till andra vetenskapliga begrepp. Det lärarna refererar till ligger 

alltså i en mikrovärld och inte något i omgivningen som eleverna kan relatera till. 

I en studie av Furio, Azcona, Guisasola och Ratcliffe (2000) framhävs att substansmängd står 

i centrum tillsammans med massa, volym och antal. Sambanden mellan storheterna är klara 

men förståelsen av molbegreppet inte är klar. I studien anses detta bero på bristande kunskap 

hos kemilärare att lära ut molbegreppet och substansmängd. Furio, Azcona, Guisasola och 

Ratcliffe (2000)  
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2.2. Bakgrund 

2.2.1. Teorier som ligger bakom den aktuella undersökningen.  
Det är naturvetenskapslärarens uppgift att göra naturvetenskapen begriplig. Det räcker inte 

bara att lära eleverna att lösa problem på ett visst sätt. Eleverna ska också lära sig att hantera 

problem som är mindre väl kända, ha förmågan att identifiera den relevanta frågeställningen 

och finna en problemlösningsstrategi som passar den aktuella situationen. En förutsättning är 

att ett visst kunskapsinnehåll kan förstås på olika sätt, varav vissa sätt är mer kraftfulla 

eftersom de kan leda till vidare kunskap. Undervisningen måste också anknyta till lärarens 

intressen och tidigare erfarenheter Eleverna ska också få en känsla av hur dagens 

naturvetenskapliga sanningar har formats och vilka bevis som ligger bakom Tullberg (1998). 

Läraren ska kunna sätta sig in i elevens perspektiv, kunna möta eleven intellektuellt och 

vägleda eleven till en djupare förståelse av ämnesområdet. 

Fenomenografi 
I undersökningen används fenomenografi som metod för att beskriva olika uppfattningar av 

fenomen. Målet är att observera en spännvidd över olika människors förståelse av företeelser. 

En fenomenografisk undersökning är lämplig för att studera olika personers uppfattning om 

ett gemensamt fenomen i detta fall molbegreppet. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att 

analysera intervjutranskript och sammanställa olika typer av utsagor i beskrivningskategorier. 

Utveckling 

Fenomenografi utvecklades som en forskningsmetod vid Göteborgs Universitet på 1970-talet. 

Forskningen var inriktad på frågor rörande inlärning av t.ex. Marton (1974), Säljö (1975), 

Dahlgren (1975), Svensson (1976) och Wernestam (1978). Två grundläggande antaganden 

som formulerades var att inlärning alltid har ett innehåll och att elevens perspektiv av vad 

som ska läras in är avgörande. 

Enligt fenomenografin ses inlärning som en individs stegvisa växande inom ett komplext 

kunskapsområde. Inlärning av ett speciellt ämnesområde innebär att samtidigt kunna ta in 

olika aspekter av ämnet Marton, (1996). Detta leder till att vissa läraktiviteter för att visa ett 

fenomen ses som mer fruktbara än andra eftersom de leder till fler samtidiga medvetande av 

olika aspekter av ett fenomen.  

Beskrivningskategorier 

Forskningen syftar till att avslöja för undervisningen (inlärningen) kritiska aspekter hos ett 

fenomen. Ett grundläggande antagande är att skillnader i olika människors erfarenheter av ett 

fenomen kan fångas i en djupintervju. Genom en reflekterande analys av data kan skillnader 

identifieras. Detta är en sökande process som resulterar i en beskrivning på en kollektiv nivå, 

av skillnader i individers sätt att uppfatta fenomen, som en begreppsuppsättning. När 

begreppen är identifierade, blir begreppen en separat kunskapsprodukt som kan behandlas 

separat från sammanhanget som de uppstått i. Strukturen och betydelsen av olika sätt att 

uppfatta ett fenomen kan studeras fristående från den individuella erfarenheten. 

Med fenomenografiska studier kan man få en uppfattning om människors erfarenheter av ett 

speciellt fenomen. Uppfattningarna ordnas logiskt i ett system och blir en del av 



  6(25) 

beskrivningskategorierna. Det kollektiva utfallsrummet är summan utav alla 

beskrivningskategorier. Det utvidgade kollektiva utfallsrummet är summan av alla 

beskrivningskategorier plus nya kategorier funna under undersökningens gång. Det 

individuella utfallsrummet är observationer från olika individer noterade i det utvidgade 

kollektiva utfallsrummet. Det totala resultatutrymmet av individuella utfallsrum är det 

huvudsakliga resultatet av forskningen.  

Efter att beskrivningskategorierna har blivit identifierade kan forskaren vara intresserad av att 

jämföra individers förståelser av ett fenomen. Detta är behäftat med osäkerhet eftersom 

uppfattningar inte är stabila i individens sinne. Därför bör individer ses som ideala typer och 

deras kodnamn som adresser till exempelutsagor i datamängden. Det finns inte något 

samband mellan en specifik respondent och en specifik begreppsuppfattning utanför 

intervjukontexten. 

2.3. Ämnesområdet mol 
Molbegreppet förekommer inom kemi speciellt med anknytning till stökiometri. Stökiometri 

och mol har en stor plats i kemiundervisningen på gymnasiet.  

Inom naturvetenskapen finns det två perspektiv på mängd, varav en är välkänd från det 

dagliga livet: 

(1) Sådant som vi kan uppleva det med våra sinnen dvs det som refererar till den verkliga 

världen eller makrovärlden 

(2) Sådant som vi beskriver det dvs det som hänför sig till atomer och molekyler eller 

mikrovärlden 

Molbegreppet före 1971 

Fram till 1971 användes inte molbegreppet. Den då rådande beskrivningsmodellen inom kemi 

var bunden till ett givet algoritmiskt schema baserat på tanken om Ekvivalenta mängder 

speciellt inriktat på stökiometriska beräkningar. Detta system ersattes av begreppet 

Substansmängd med enheten 1 mol. 

Definition av molbegreppet 1971 

Definitionen 1971 gjorde att molbegreppet tappade sin direkta koppling till antal och till 

mikrovärlden. Begreppet blev förflyttat från kemins förklaringsmodell baserad på atomer och 

molekyler till att bli en del av de makroskopiska enheterna som t.ex. kilogram och meter. 

Begreppet blev mer matematiskt. Som en av grundenheterna ingår molbegreppet i ett 

sammanhang för att förklara olika naturlagar eller för att definiera nya enheter. Metoden att 

hantera fysiska storheter och deras enheter benämns kvantitetskalkyl. Grundenheterna i SI-

systemet står för grundläggande storheter. och dessa kan kombineras till olika härledda 

storheter. 

Lärares och forskares reaktioner på nytt molbegrepp 1971 

Efter 1971 infördes ett nytt molbegrepp och infördes begreppet substansmängd med enheten 

1 mol. Detta har lett till en del missförstånd hur det nya begreppet skulle användas. Dessutom 

har ett antal forskare talat emot användandet av det nya begreppet. 



  7(25) 

Under perioden 1971-1991 utkom en hel del litteratur om hur man borde undervisa om det 

nya begreppet substansmängd med enheten 1 mol.  

Pedagogiska studier om molbegreppet och hur det ska läras ut 

Novick och Menis (1976). identifierade tre huvudsakliga missförstånd avseende uppfattning 

av molbegreppet bland studenter  

 

(1) Mol är en speciell mängd och inte ett antal. 

(2) Mol är ett speciellt antal partiklar av en gas. 

(3) Mol är en egenskap hos en molekyl. 

Lybeck et al (1985) studerade gymnasieelevers uppfattningar av substansmängd och dess SI-

enhet 1 mol. Man kunde visa genom intervjuundersökningar vilka uppfattningar 

respondenterna hade. Genom att beskriva och tolka elevernas utsagor sökte man 

systematisera uppfattningarnas innehåll. Tullberg (1997) beskriver fenomenografisk intervju 

för att få förståelse för respondentens inlärningserfarenheter och att få honom att bli 

medveten om och att reflektera över sina erfarenheter. 

Genom fenomenografisk analys av data undersöks respondentens förståelse av ett specifikt 

fenomen. Analysen utmynnar i en kategorisammanställning som beskriver hur respondenten 

förstår det aktuella fenomenet. 

2.4. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att belysa hur gymnasieelever förstår molbegreppet som är en 

central del inom kemi för gymnasiet. Undersökningen fokuserar på utbildningsvetenskap. 

Forskningen går ut på att beskriva elevers tankemönster runt ett centralt område inom 

kemiundervisningen. Hur uppfattar gymnasieelever begreppet substansmängd och mol? Min 

forskningsfråga lyder: Hur förstår elever molbegreppet? Är det tidigare utfallsrummet 

(beskrivningsmodellen) tillräcklig för att beskriva elevers förståelse av molbegreppet? 

3.Metod 
I detta arbete valdes att göra en intervjuundersökning. Metoden valdes då tidsperioden var 

kort och för att ha en möjlighet att kunna utvärdera svaren inom den angivna tiden. I 

undersökningen beskriver en grupp elever hur de uppfattar ett begränsat område inom 

naturvetenskapen. Forskningen startade med att analysera elevers erfarenheter av ett visst 

fenomen och i dessa studier har en flexibel design använts. Undersökningen startade med 

kartläggning av elevers erfarenheter och utökades till en jämförelse mellan liknande 

undersökningar. 

I den följande undersökningen ligger fokus på hur elever uppfattar ett specifikt ämnesområde. 

Undersökningen syftar till att förstå elevernas uppfattningar och är öppen för oväntade 

resultat och oklara samband. Metoden bygger på fenomenografisk analys (Marton, 1981). 

3.1. Utformning av studien 
Denna undersökning fokuserar på elevers uppfattningar om molbegreppet. Avsikten är att 

belysa variationen hos gymnasieelevers erfarenheter av molbegreppet. I den här 

undersökningen intervjuas elever från naturvetenskapsprogrammet. Urvalet av eleverna 
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gjordes med hjälp av deras lärare som valde ut 2 flickor och 3 pojkar och med en ”spridning 

av ambitionsnivån”. Eleverna gick i årskurs 2 på en gymnasieskola i södra Sverige. 

Intervjun 

Jag har genomfört en fenomenografisk intervju som består av presentation av en bred 

frågeställning med en problemlösningsuppgift,den s.k. 0,2 mol uppgiften, med molbegreppet 

i centrum. Elevens tankar har jag nått genom att ställa öppna frågor som uppmuntrar till 

eftertanke och reflektion. Samtalsklimatet har främjat en öppen och fördjupad dialog med en 

fokuserad avsikt för intervjun. 

Elevens tankar når jag genom att ställa öppna frågor för att uppmuntra till reflektion och 

eftertanke. 

Intervjun sker enskilt och omfattar 30-45 minuter reflekterande av eleven över fenomenet. 

Intervjuaren är den viktigaste komponenten i intervjusituationen. Det är intervjuarens ansvar 

att etablera ett intervjuklimat som befrämjar djup och öppen dialog och att vara fokuserad på 

avsikten med intervjun. Utgående från sina förkunskaper om fenomenet ska han förmedla” 

empati och förståelse utan att vara dömande” (Patton,1991). Att vara intervjuare är att slitas 

mellan att dels vilja veta så mycket som möjligt och att vara respektfull mot den som 

intervjuas. (Kvale, 2009). 

Analysprocessen 

Alla intervjuer spelas in och transkriberas, varefter transkriptet kontrolleras mot 

inspelningarna igen före analys. Analysen görs flera gånger för att få en enhetlig tolkning. 

Under analysprocessen görs en jämförelse mellan delarna och helheten. En jämförelse görs 

också mellan enskilda elever för att få en uppfattning om hela intervjugruppens erfarenheter. 

Den fenomenografiska analysen har till avsikt att få fram vilka uppfattningar eleven har om 

molbegreppet. Detta sker genom att analysera elevens svar och kategorisera innehållet. I 

första skedet används samband kallade beskrivningskategorier som tagits fram vid tidigare 

fenomenografiska undersökningar. (Tullberg 1998). Presentationen av 

beskrivningskategorierna görs i ett cirkulärt diagram i en struktur där fokus ligger på 

substansmängd, omgivet av massa, volym och antal. Linjer och bågar i diagrammet 

representerar sambandet mellan olika begrepp. Exempelvis representerar den nedre vänstra 

bågen sambandet mellan volym och massa. Linjen mellan centrum pekande åt vänster 

representerar sambandet mellan substansmängd och massa. Strukturen visar en kontext av  

besläktade koncept för hur studenterna uppfattar substansmängd eller molbegreppet. 

Beskrivningskategorierna som analyseras är [A] – [F].  

A] Massa och volym  Sambandet mellan massa och volym 

[B] Massa och antal  Sambandet mellan massa och antal 

[C] Antal och volym  Sambandet mellan antal och volym 

[D] Massa och substansmängd Sambandet mellan massa och substansmängd 

[E] Antal och substansmängd Sambandet mellan antal och substansmängd 
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[F] Volym och substansmängd Sambandet mellan volym och substansmäng 

Avsikten med fenomenografisk analys är att få fram vilka uppfattningar eleven har om det 

aktuella fenomenet. Elevens uttalanden analyseras och klassificeras initialt enligt kategori [A] 

– [F]. Resultatet blir ett individuellt utfallsrum för varje elev.  

Analysen är en undersökande process, en jämförelse mellan forskarens och elevens förståelse 

av fenomenet. Varje uppsättning data från en intervju avsöktes för att identifiera viktiga och 

didaktiskt intressanta mönster 

Under arbetet med att kategorisera elevernas uttalanden framkommer genom induktion att 

ytterligare tre samband eller beskrivningskategorier kan identifieras. Därför utökas 

utfallsrummet med 3 st ytterligare beskrivningskategorier [G],[H] och [I]. Eftersom antalet 

elever endast var 5 st görs i denna undersökning endast analys på individnivå. 

[G] Ämnenas utseende  Samband med ämnenas utseende 

[H] Periodiska systemet  Samband med periodiska systemet 

[I] M = m / n   Samband med formeln M = m/ n 

 

Figur 4.1: Det utvidgade kollektiva utfallsrummet 

Sammantaget har analysen gått till på följande sätt: 

För det första gjorde jag transkription av intervjuerna .Därefter tog jag fram de 6 

beskrivningskategorier [A]-[F] som är använda sedan tidigare i liknande undersökningar. 

(Tullberg 1998). För det tredje klassificerade jag svaren enligt dessa 6 kategorier och 

placerade in svaren i de individuella utfallsrummen. På detta sätt skapade jag olika 

individuella utfallsrum. Som ett fjärde steg analyserade jag om andra teman förekom och 

skapade 3 nya beskrivningskategorier [G]-[I].För det femte analyserade jag vilket perspektiv 

som eleverna har på substansmängd. Detta gjorde jag genom att klassificera elevens olika 

svar och placera observationerna i utfallsrummet. På så vis kan jag utvärdera vilket 

perspektiv respektive elev har. Slutligen för det sjätte analyserade jag vilken 

cylinderuppsättning som eleven behövde för att lösa 0,2 mol uppgiften. 

Validitet 
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Denna undersökning är att betrakta som en pilotstudie. En pilotstudie är en första provstudie 

som görs i en mindre skala än en fullvärdig studie. Med hjälp av pilotstudien kan man dels 

kontrollera att upplägget av studien är fungerande och dels samla in värden som sedan kan 

användas som kontrollvärden vid en fullvärdiga studie. Uppläggningen är gjord i enlighet 

med fenomenografiska principer men utfallet är inte utprovat och utvärderat av separat 

granskare. Ingen extern granskning har hittills genomförts. Vid analysen har 

beskrivningskategorier använts som framkommit i tidigare studier av (Tullberg 1998). 

Analysen av individuella utfallsrum har gjorts med avseende på 3 faktorer. (Tullberg, 1998) 

1) Vilket perspektiv visas i utfallsrummet? 

2) Vilken cylindergrupp används i 0,2 mol uppgiften? 

3) ’Hur uppfattar eleven substansmängd? 

En fråga kan ställas om intern validitet. Fungerar intervjun som en mätare av vad som avses 

att mätas? Och ger undersökningen en sann bild i förhållande till uppfattningskategorierna? 

Ett sätt att kontrollera validiteten är att göra om intervjuerna eller att utvidga elevunderlaget. 

Detta har av tidsskäl inte varit möjligt inom ramen för denna undersökning. 

 

4. Elevers uppfattning om substansmängd och molbegreppet. 

4.1. Pilotstudie 
I denna undersökning ingår inte någon separat pilotstudie under vilken studiens utformning 

kunde utprovas. 

 4.2. Design av studien 

Elever 

I studien ingår 5 elever ålder 17-18 år (3 pojkar och 2 flickor) som går på naturvetenskapliga 

programmet årskurs 2 i en stad i södra Sverige. Urvalet skedde genom ett lärarurval där 

läraren valde ut 5 elever av olika kön och ”med olika ambitionsnivå”. 

Intervjuns utformning 

Eleverna kom oförberedda till intervjun. Vid intervjutillfället fick de veta att intervjun var 

frivillig och skulle handla om molbegreppet och deras uppfattning av det. De fick också veta 

att intervjun främst handlade om deras tankesätt och att deras svar skulle behandlas som 

konfidentiella. De som deltog i intervjun ombads att inte avslöja detaljer om intervjun till 

andra studenter förrän efter att alla intervjuer avslutats. Intervjun hölls i december 2018. 

Utformning av huvuduppgiften 

Vid utformning av intervjun användes en tidigare känd uppgift som använts vid tidigare 

studier av Novick och Menis (1976) och Tullberg (1998). Uppgiften var så utformad att den 

skulle få eleverna att föra ett kvalitativt resonemang inkluderande molbegreppet och 

substansmängd. Samtidigt representerade uppgiften ett öppet problem som ger utrymme för 

ett antal olika lösningar. Iden till uppgiften kommer ursprungligen från Novick och Menis 

(1976). 
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Problemuppställningen bestod av 3 grupper av glascylindrar, var och en med tre olika 

cylindrar som innehåller olika ämnen. Cylindrarna var märkta med Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc, IIIa, 

IIIb och IIIc. Cylindrar märkta med (a) innehöll ämne a, (b) innehöll ämne b och märkta med 

(c) innehöll ämne c. Ämnena i cylindrarna var (a)Aluminium, (b)Svavel och (c)Zink. 

Uppgiften var uppbyggd efter följande principer: 

Grupp I Kända och samma substansmängder (0,2 mol av varje ämne) och kända massor 

Grupp II Kända volymer och massor  

Grupp III Kända massor  

 

Figur 4.2: 0,2 mol uppgiftens utformning 

Intervjufrågor 

Respondenten befann sig framför de tre uppsättningarna av cylindrar med intervjuaren 

bredvid sig. Han(hon) var tillåten att inspektera cylindrarna och deras innehåll, t.ex genom att 

lyfta upp cylindrarna och hälla ut innehållet i en extra cylinder. Respondenten hade inte 

tillgång till någon våg men kunde använda papper och penna. Information om mängder i de 

olika cylindrarna fanns redovisade på ett separat datablad enligt Figur 4.1.1. 

 

Grupp I Ia Ib Ic 

 0,2 mol 0,2 mol 0,2 mol 

 5,34 g 6,36 g 12,96 g 

Grupp II IIa IIb IIc 

 2,71 cm3 20,67 cm3 2,14 cm3 

 7,31 g 41,34 g 15,22 g 

Grupp III IIIa IIIb IIIc 

 10,1 g 62,84 g 35,17 g 
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Figur 4.3. Datablad 0,2 mol uppgift 

Det klargjordes för varje elev att intervjun främst syftade till att beskriva hans (hennes) 

uppfattning om uppgiften, snarare än att komma fram till ett riktigt eller felaktigt svar. Efter 

några inledande frågor om kemi i allmänhet presenterades försöksuppsättningen för eleven. 

Intervjufrågan: 

Känner du till vilka ämnen som finns i cylindrarna? Kan du säga vilka de är? 

Frågan syftade till att få eleven intresserad av uppgiften. Eleven fick reda på att de tre 

ämnena (a), (b) och (c) var 3 grundämnen. Och att i Grupp I var 0,2 mol av varje ämne och 

massan var angiven. I Grupp II var volymen och massan angiven och slutligen i Grupp III var 

massan angiven. Sedan ställdes huvudfrågan: 

Vilken av de tre grupperna kan hjälpa dig att bestämma vilka tre ämnen som finns i 

cylindrarna? 

Ibland gjordes förtydligande om att ämnena var grundämnen och att uppgifter om mängder 

fanns på databladet. Eleverna ombads att förklara hur de tänkte. Sedan ställdes frågor som: 

Hur tänkte du i detta fallet? Hur resonerade du? Hur kom du fram till detta resultatet? 

När respondenten hade avslutat sitt resonemang om uppgiften frågade intervjuaren: 

Vad tänker du på när jag säger mol? Och Vad tänker du på när jag säger substansmängd? 

Vid slutet på intervjun ställdes frågan: 

Var det något mer som du inte tänkte på tidigare? 

Frågan ledde ibland till ytterligare reflektioner om molbegreppet. Intervjun avslutades efter 

detta även om ingen direkt tidsgräns behövde hållas. 

Förväntade svar enligt Tullberg (1998) 
 

Den öppet formulerade uppgiften inbjuder eleven till en egen tolkning av molbegreppet. 

Problemet som ligger inbäddat i uppgiften kan lösas på olika sätt. 

Svar av typ (alfa) 

Viktsförhållanden för gruppen med samma substansmängd dvs 0,2 mol gruppen. Genom att 

jämföra med vikterna kan man identifiera ämnena. 

Svar av typ (beta) 

Man kan härleda volymsrelationerna med hjälp av vikter och volymer. 

Svar av typ (gamma) 

Uppgiften kan lösas genom eliminering. Eftersom molmassorna av de tre ämnena är olika, 

kommer massorna vara olika i 0,2 mol gruppen. Grupp III där endast massan är känd kan 

uteslutas. Densiteterna för ämnena är olika. Därför måste volymerna vara olika i 0,2 mol 

gruppen. Grupp II, där volymerna är lika, kan exkluderas och Grupp I kvarstår. 

Svar av typ (delta) 
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Ett annat möjligt svar kan vara ”Jag kan inte lösa uppgiften utan tillgång till en kalkylator och 

periodiska systemet 

Materialet spelades in och transkriberades  

 4.3. Olika steg i analysprocessen 
 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter 

per intervju. Transkripten kontrollerades mot inspelningarna. . Transkriptet bestod av ca 7 

maskinskrivna sidor. Analysen utfördes av 1 person. 

Undersökning av generella mönster i data 

Den första delen av analysen handlade om att söka finna generella mönster i data. 

Transkriptet lästes flera gånger för att få en överblick över hela intervjudatamängden.  

Individuella mönster av uppfattningar beskrivna av ett gemensamt mönster 

Efter studium av tidigare analyser beslöts att använda ett cirkulärt diagram för att beskriva 

utfallsrummet. Begreppet utfallsrum innebär mängden av alla möjliga utfall i ett 

slumpmässigt försök. I rummet ingår både händelse och komplementhändelse. Begreppet 

händelse syftar till det som faktiskt sker vid det aktuella försöket. Begreppet 

komplementhändelse syftar till de utfall som inte ingår i en given händelse. Med hjälp av 

denna struktur var det möjligt att beskriva dels vad som är gemensamma uppfattningar, det 

kollektiva utfallsrummet, och dels vad som är den enskilda elevens uppfattningar, det 

individuella utfallsrummet. Utöver diagrammet används ytterligare 3 olika samband: 

Ämnenas utseende, Periodiska systemet och Formeln M = m/m. Totalt analyseras alltså med 

9 olika samband kallade beskrivningskategorier.  

4.4. Empiriska resultat 

4.4.1. Strukturen på utfallsrummet 
Elevernas kollektiva uppfattningar beskrevs i diagramform i en struktur där ’Mol’ står i 

centrum och omgivs av massa, volym och antal. Strukturen visas i figur 4.2. Linjer och bågar 

i diagrammet representerar samband mellan de olika begreppen. Linjen mellan centrum och 

ut till höger representerar sambandet mellan ’mol’ och ’antal’. Strukturen representerar alltså 

kontexten av de besläktade begrepp inom vilken eleverna uppfattar ’mol’ i 

uppgiftssituationen. 

I diagrammet presenteras beskrivningskategorierna [A] – [F]. 

Beskrivningskategorierna [G] – [I] presenteras vid sidan av diagrammet  
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Figur 4.4: Det kollektiva utfallsrummet 

Exempel på ett individuellt utfallsrum. 

För att illustrera hur en elev tar upp olika begrepp och samband mellan begrepp, visas utdrag 

från en students, E2, protokoll. Elevens olika uttalanden är numrerade från 1 och uppåt och 

markeras med () i det kollektiva utfallsrummet på den plats vid den beskrivningskategori som 

den hör till. Den ifyllda figuren illustrera därefter det individuella utfallsrummet för 

respektive elev. 

E2 står för elev nr 2 och I står för Intervjuare. 

E2 försöker lösa uppgiften genom att se på ämnenas utseende. Han gissar utan att tänka på 

några speciella samband annat än egna minnesbilder från undervisningen eller laborationer. 

(I 3 st grupper om tre. 3 ämnen organiserat på 3 olika sätt. I den gruppen står det vad det 

väger. I denna gruppen vilken volym och vikt det har. Och i tredje gruppen vilken 

substansmängd det är plus vad det väger. Vad tror du det är för ämnen i det här?) 

(1)E2 Magnesium i första, den andra sulfat el sulfit [G] 

(I Det är grundämnen alltså) 

(2)E2 Första är aluminium den tredje är nog järn, järn  [G] 

E2 funderar på om det finns någon information i periodiska systemet som kan vara av värde.  

(I Har du någon annan information i någon annan uppsättning som du kan ha användning 

av? Hur tänker du när föreslår dom ämnen. Det är för övrigt grundämnen alla tre. Du har 

föreslagit ett ämne som inte är ett grundämne) 

(3)E2 Det är S som i sulphur. Vad heter det på svenska?  [H] 

Eleven börjar nu resonera om vikt och volym (de synliga attributen). Det samband som är 

aktuellt är alltså [1] 

(I Sulphur är ett grundämne. Det heter Svavel. Hur har du kommit fram till vad det är för 

ämnen?) 
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(4)E2 Utseendet och hur dom väger. Det första tror jag är Aluminium det har glans o färg 

och väger inte så mycket. Jämfört med dom andra. Vid liknande volym. 2an har kanske 

dubbelt så stor i volym och väger lite mer. Aluminium är en lättmetall. 3an är jag osäker på 

men jag tror det är järn. Svavlet har den där gula färgen som svavel har.  [A] 

(I: Om jag sätter in vikten på 2a-2c så skulle jag kunna räkna ut molmassan och se vilket 

ämne det är. Om jag har periodiska systemet.) 

(I Periodiska systemet har jag här. Det är visserligen på engelska men innehållet är ju lika.) 

(5)E2 Har du papper o penna? 

(I Här har du räknare om du vill använda det.) 

(6)E2 Det här blir densiteten. Densiteten  [A] 

Eleven reflekterar över antalet mol i förhållande till massan. Sambandet är [4 

](I i den här uppsättningen står det hur många mol det är och vad det väger) 

(7)E2 Ja då kan jag räkna ut molmassan. Um. Det är 0,2 mol i alla? N är lika med m delat 

med M. Det är 0,2 mol i alla.  [D] 

(I Ja. Cirka 0,2 för det är avrundat. Det är lika mycket i alla.) 

 

Figur 4.5: Det individuella utfallsrummet för elev E2 

På samma sätt har de individuella utfallrummen för eleverna E1, E3, E4 och E5 

sammanställts i figur 4.6, 4.7, 4.8 och 4.9 se nedan. 
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Figur 4.6: Det individuella utfallsrummet för elev E1 

 

 

Figur 4.7: Det individuella utfallsrummet för elev E3 
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Figur 4.8: Det individuella utfallsrummet för elev E4 

 

 

Figur 4.9: Det individuella utfallsrummet för elev E5 

 

4.4.2. Det kollektiva utfallsrummet  
Det kollektiva utfallsrummet är det diagram som beskriver sambanden [A] – [F] plus de 

samband [G] – [I]. Inom ramen för denna studie har ingen analys gjorts på kollektiv nivå. 

Varje analys är alltså gjord på individnivå. 

4.4.3. Elevers uppfattning om substansmängd 
När man tittar på elevernas perspektiv på substansmängd som dom uttrycker det i 

problemlösningssituationen kan man se att vissa elever tar upp samband som hör samman 

med makroskopiska aspekter dvs massa, volym, densitet och utseende. Andra elever tar upp 

samband som är mikroskopiska aspekter och talar om atomer och antal atomer. De 

makroskopiska sambanden benämns det kontinuerliga perspektivet och de mikroskopiska 

sambanden benämns det diskontinuerliga perspektivet. Eleverna uttrycker samband som 
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hoppar mellan det kontinuerliga och det diskontinuerliga perspektivet. Den observerbara 

världen kan alltså blandas med kemins atomära förklaringsmodell. 

4.4.4. Exempel på det kontinuerliga perspektivet 
E2 visar ett utfallsrum som i figur 4.3. Eleven har tagit ett kontinuerligt perspektiv. Hans 

bidrag (4), (6) och (7) till det kollektiva utfallsrummet består endast av samband i nedre 

vänstra delen av diagrammet i figur 4.3. 

(4)E2 Utseendet och hur dom väger. Det första tror jag är Aluminium det har glans o färg 

och väger inte så mycket. Jämfört med dom andra. Vid liknande volym. 2an har kanske 

dubbelt så stor i volym och väger lite mer. Aluminium är en lättmetall. 3an är jag osäker på 

men jag tror det är järn. Svavlet har den där gula färgen som svavel har. [A] 

(6)E2 Det här blir densiteten. Densiteten   [A] 

(7)E2 Ja då kan jag räkna ut molmassan. Um. Det är 0,2 mol i alla? N är lika med m delat 

med M. Det är 0,2 mol i alla. [D] 

4.4.5. Elevernas problemlösningsstrategier 
Tre problemlösningsstrategier var ofta förekommande bland eleverna.  

 Uppgiften uppfattas som ett mätproblem 

I eleven E2:s perspektiv kan substansmängd mätas i mol (indirekt, genom att använda 

makroskopiska parametrar) 

 Synintryck står i centrum 

Andra elever som E5 styrs mycket av olika synintryck som volym och utseende. Efter ett 

tag inser eleven att massan är en viktigare parameter och går vidare i sin problemlösning 

utifrån det sambandet 

 Uppgiften fungerar som en trigger till definitioner och formler. 

För många elever fungerar uppgiften som en trigger till definitioner och formler. De 

tolkar uppgiften som något rörande mol och det har de lärt sig som ett antal. Men vilka 

parametrar är relevanta för uppgiften? Andra elever tar upp olika rapsodiska kunskaper 

som man kanske kan eller inte kan använda i problemlösningen.  

Eleven E4:s problemlösningstrategi är exempel på algoritmtänkande. 

Eleven E4 börjar rannsaka sitt minne om vilka formler som man kan använda vid 

molberäkningar. Hur är formeln? Är det n =m * M eller är det m = n*M. Efter ett längre 

inre resonemang följer någon insikt och han beslutar sig för att använda någon formel.  

2E4 Ja vi har ju massa och substansmängden och volymen. Så man kan ju ta det 

förhållandet. Mol är lika med m delat med M. Molmassan kan man ju se i periodiska 

systemet 

6E4 Nu kan det väl bli helt fel. Är jag snett på det? Ungefär 32. Kan det va Ge? Det 

känns lite konstigt. 65 

4.5. Elevernas val av cylinderuppsättningar 
Elevernas val av cylinderuppsättningar är en indikator på elevens förståelse för problemet 

som finns inbäddat i uppgiften. 
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Elevernas val av grupp och perspektiv framgår av tabell 4.1. Eleven E1 har ett kombinerat 

kontinuerligt och diskontinuerligt perspektiv. För att lösa 0,2 mol uppgiften har E1 valt 

cylindergrupp I. Eleven E2 har ett rent kontinuerligt perspektiv och använder 

cylindergrupp I för att lösa 0,2 mol uppgiften. Elev E3 har ett kombinerat perspektiv på 

uppgiften och använder cylindergrupp I för att lösa 0,2 mol uppgiften. Elev E4 har ett 

kombinerat perspektiv där kontinuerligt perspektiv dominerar. För 0,2 mol uppgiften 

väljer elev cylindergrupp I. Eleven E5 har och ett kombinerat perspektiv där kontinuerligt 

perspektiv dominerar. Eleven väljer cylindergrupp I för att lösa 0,2 mol uppgiften. 

Samtliga elever säger att substansmängd är ett antal. 

 

Val av grupp Elev och det perspektiv som de valde 

Grupp 1 E1(k&d), E2(k), E3(k&d), E4(k&(d)), 

E5(k&(d)) 

k             kontinuerligt perspektiv  

d            diskontinuerligt perspektiv 

k&d        kombinerat perspektiv 

k&(d)      kontinuerligt perspektiv dominerar 

 

Tabell 4.1: Elevernas val av grupper och perspektiv på resonemang. 

 

Elevernas argument för att använda Grupp 1 var konstant. Känd substansmängd och känd 

massa gav ledning för att välja rätt grupp. 

 

4.6. Elevernas uppfattning om begrepp 
Vissa elever använder olika begrepp på ett felaktigt sätt.  

 Oklar betydelse när det gäller ’mängd’ 

Eleverna använder ordet mängd i olika sammanhang t.ex massa, volym, antal eller 

substansmängd. Detta leder till missförstånd. 

6E5 Massan delad med volymen då får man ju densiteten. Ska det va kvadratcm? 

 

4.7. Elevernas uppfattning om samband 
Eleverna har svårigheter med grundläggande samband som M = m/n. Detta gäller dels hur 

sambandet är formulerat och dels hur man använder det. Ibland blandas ihop m=n*M 

med m=M/n. Eleverna har också svårt med dimensionsanalys som ett sätt att kontrollera 

om ett samband är riktigt. 

4.8. Teoretiska övervägande 

Det ideala utfallsrummet 

I det ideala utfallsrummet se figur 4.10 är alla samband uttryckta enligt reglerna i SI-

systemet. Detta utfallsrum representerar vad som beslutats av International Union of Pure 

and Applied Chemistry, IUPAC. Det är en kombination av empirisk vetenskap och 

teoretiska överväganden som beskrivs mer i detalj av Lybeck et al (1985b). 
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Figur 4.10: Det ideala utfallsrummet 

Det ideala utfallrummet är ett analysinstrument för att undersöka individens förståelse av 

molbegreppet i förhållande till SI-systemet. 

Nedre vänstra sektorn 

Den nedre vänstra sektorn representerar makrovärlden och det kontinuerliga 

perspektivet. Här finns kontinuerliga storheter som massa, volym och substansmängd. 

Molmassa är proportionalitetskonstanten i relationen mellan massa och substansmängd. 

Den beräknas ur sambandet M = m/n. 

Notera att förväntade svar till problemlösningsuppgiften ( se 4.2 ovan) innehåller koncept 

och samband i den nedre vänstra sektorn. Typ (alfa) svar symboliseras av linjen från 

centrum som pekar till vänster. Typ (beta) svar motsvarar det inre sambandet i den nedre 

vänstra sektorn. Svar av typ (gamma) är en kombination av typerna (alfa) och (beta). 

Den övre delen av den övre sektorn 

Den övre delen av den övre sektorn representerar en bro mellan det makroskopiska och 

det mikroskopiska sättet att beskriva materia.  

Den nedre högra sektorn 

Den nedre högra sektorn är ett specialfall som inte tas upp i detta arbete. Detta beror på 

att Atomvolym främst omfattar gaser vid specificerad temperatur och tryck. 
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4.9. Elevers uppfattning om ‘mol’ 
Uppfattningar baseras på hela intervjuprotokollet. Stor vikt läggs vid svar på frågan: 

När jag säger mol, vad tänker du på då? 

Frågan inbjuder eleven till att reflektera över ytterligare aspekter om ’mol’ se nedan. 

Eleven E4 säger: 

I: Mol vad säger det dig.  

8E4: Det är inte vikten. Det är hur många atomer 

 

5 Elevers uppfattning - diskussion 

 5.1 Resultatdiskussion  
De individuella utfallsrummen visar hur elevernas förståelse om molbegreppet hänger 

samman. och visar med olika samband hur ’Mol’ står i centrum och omgivs av massa, volym 

och antal. Undersökningen visar vidare vilka teorier eleverna har och vilka samband som man 

lyfter fram för att beskriva situationen runt den problemuppställning dom ställts inför. 

Eleverna resonerar inte enbart om de kända beskrivningskategorier som ingår i det kollektiva 

utfallsrummet. Inledningsvis har ämnets utseende, periodiska systemet och M=m/n en central 

roll i elevernas resonemang. Efter lite resonerande framträder dock resonemang som grundar 

sig på olika samband mellan massa, volym, substansmängd och antal. 

Resultaten visar också på den uppdelning i en makroskopisk och en mikroskopisk värld som 

finns inbyggd i molbegreppet. För att kunna förstå molbegreppet behöver eleverna kunna 

hantera bägge världarna. Det kontinuerliga och det diskontinuerliga perspektivet visar 

elevens förmåga att se både till det makroskopiska och till det mikroskopiska. Olika elever 

har olika perspektiv. Det finns de som huvudsakligen har ett makroskopiskt perspektiv och 

andra som främst har ett mikroskopiskt perspektiv. Bland eleverna har de flesta ett blandat 

perspektiv vilket tyder på att de kan hantera både det makroskopiska och det mikroskopiska 

perspektivet. Detta är en bra grund för att kunna lösa uppgiften utifrån de givna 

förutsättningarna. Alla elever löste också uppgiften utifrån de givna förutsättningarna vilket 

tyder på en förståelse av hur molbegreppet används och vilken betydelse det har. 

Inom vetenskapen används ett system för att beskriva olika begrepp. Ett konsekvent 

användande av detta system innebär att olika storheter består av fysiska kvantiteter och 

enheter. Substansmängd ska alltså kunna definieras som ett mätetal och enheten mol. De 

elever som deltog i undersökningen kan hantera storheten substansmängd med enheten 1 mol. 

Eleverna i denna studien visade ingen direkt konflikt mellan det mätbära, massa, och det 

beräkningsbara, substansmängd.  

 5.2. Metodikdiskussion 
I denna studien är elevernas individuella utfallsrum det mest konkreta resultatet. Den 

fenomenografiska metoden ledde till att elevernas beskrivning av sina uppfattningar om 

molbegreppet blev belysta. Eftersom analysen till stora delar byggde på tidigare 

beskrivningskategorier så blev analysen styrd till dessa delar. Intrycket av intervjuerna var att 
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ytterligare erfarenheter och samband också behövde tas med i analysen. Därför analyserades 

också utifrån Ämnesutseende, periodiska systemet och formeln M = m / n. 

 

I denna studie har använts en metod för fenomenografisk analys. Den fenomenografiska 

intervjun som ligger till grund för den fenomenografiska analysen har till viss del blivit 

förändrad. Den nya förändrade uppgiften kan hävdas vara alltför styrande för intervjun. Det 

är min bedömning att detta inte är ett bekymmer för validiteten av undersökningsresultatet. 

För att kunna göra någon jämförelse avseende elevernas uppfattning av molbegreppet över tid 

måste man ta detta i beaktande.  

I tidigare undersökningar har framkommit att vissa elever har svårt att se på molbegreppet 

som något som finns dels i den makroskopiska och dels i den mikroskopiska världen. I den 

nya undersökningen har samtliga elever visat god förmåga och förståelse för kopplingen 

mellan dessa två världar. Detta kan vara ett resultat av undersökningsmetodiken eller 

möjligen har dessa elever en större förståelse. Detta är en observation men jag kan inte veta 

om det är slumpen eller en av många andra faktorer. 

 

Den fenomenografiska analysen är en indirekt metod för att söka förstå eleverna förståelse av 

molbegreppet. Den indirekta metoden gör att resultaten också blir indirekta. Är det relevant 

att mäta begreppsförståelse genom att lösa en problemlösningsuppgift inom området och 

sedan intervjua eleven om olika aspekter på uppgiften? 

I fenomenografisk analys talar man om att resultatet av endast gäller för en person vid ett 

visst specifikt tillfälle. Det blir alltså inte möjligt att göra en jämförelse mellan liknande 

undersökningar gällande olika personer vid olika tillfälle. Det är en svaghet med denna 

metoden att utvärderingen inte kan jämföras mellan olika undersökningar. 

5.3. Implikationer 
Molbegreppet befinner sig i ett sammanhang som är skärningspunkten mellan det kemiska, 

diskontinuerliga atommodellssammanhanget och ett sammanhang med fysikaliska storheter 

som är kontinuerliga. Det kemiska baseras på atommodellen som är mikroskopisk och är till 

största delen en vetenskap uppbyggd av antalet elementarpartiklar. Stökiometriska 

beräkningar som är en viktig del av kemiämnet byggs upp av ett diskontinuerligt 

sammanhang och logik. Den fysikaliska storheten substansmängd är å andra sidan ett 

kontinuerligt begrepp som är uppbyggt runt kvantitetskalkyl av makroskopiska storheter som 

massa, volym och molmassa. 

För undervisningen av molbegreppet gäller det att finna en balans mellan de två perspektiven. 

Vid ett helt kontinuerligt makroskopiskt perspektiv blir det svårt att förstå atommodellen och 

stökiometri. Å andra sidan blir det vid ett diskontinuerligt mikroskopiskt perspektiv svårt att 

förstå molbegreppets plats bland andra fysikaliska storheter. 

Som illustration till molbegreppets dubbla natur visas 4 olika lösningsmodeller på ett 

stökiometriskt problem. 

Problem: I en kemisk reaktion reagerar 8,90 g Järn med överskott av 
syre. Beräkna massan av produkten di-järntrioxid.  
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Lösning 0: En traditionell algoritmisk lösning 

Lösning 1: En kontinuerlig lösning med fysikaliska storheten substansmängd med sin SI-

enhet 1 mol enligt kvantitetskalkyl. 

Lösning 2: En diskontinuerlig lösning 

Lösning 3: En grafisk lösning 

Alla fyra lösningarna till problemet är möjliga. Jag anser att lösning 1 är den enklaste och 

mest lättförståeliga metoden för gymnasieelever. Problemet och lösningarna illustrerar 

molbegreppets natur och position mitt mellan det makroskopiskt kontinuerligt mätbara och 

det mikroskopiskt antalsbaserade. 

Lärare bör alltså vara medvetna om sin utlärning av molbegreppet. Genom att tillämpa en 

lärmodell som premierar förståelsen av både det makroskopiska kontinuerliga och det 

mikroskopiska diskontinuerliga kan man lära ut och skapa förståelse för molbegreppet och 

dess tillämpning. 
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