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Sammanfattning 

Det har länge varit känt att de naturvetenskapliga ämnena i skolan traditionellt betraktas 

som svåra. Detta kan bero på att den vetenskapliga diskursen är fylld av särdrag som gör 

språket i läroböckerna mer otillgängligt för läsaren, men även att samtliga 

naturvetenskapliga falanger innehåller många komplexa begrepp och snårig terminologi. 

Denna studie har för avsikt att belysa vissa språkliga drag i läroböcker, i synnerhet avsnitt 

ur sammanlagt tre läroböcker inom kemi för grundskolans senare del som behandlar 

atomens byggnad. Analysen behandlar vilken typ av språk som används i läroböcker, 

vilka strategier författarna använder för att förmedla kunskapen kring atomens byggnad 

samt om olika läromedel uppvisar någon skillnad i hur atomen framställs.   

I studien redovisas resultet av textanalysen utförd på de tre läromedlen och man kan 

konstatera att samtliga läroböcker visar många gemensamma drag utifrån innehåll och 

språk – men även skillnader i hur atomens byggnad framställs. Endast en av läroböckerna 

kopplar tydligt samman begreppet modell med dess beskrivning av hur elektronerna 

förhåller sig till atomkärnan. Likaså framkommer i studien i vilken utsträckning de olika 

läroboksförfattarna använder sig av språkliga strategier för att öka läsarvänligheten hos 

texterna. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Atomens byggnad, kemi, läromedelsanalys, lärobok, ämnesdidaktik 



 3 

Tack  

Ett stort tack riktas särskilt till de människor i min närhet som har hjälpt mig att förkovra 

mig i den språkvetenskapliga världen, en fantastisk men även något snårig sådan. 

Framför allt tackas Pontus Bengtsson som de senaste veckorna haft mer eller mindre 

dygnet runt jour för grammatiska problem och även andra frågor som dykt upp under 

arbetets gång. 

Jag skulle även vilja tacka min handledningsgrupp, både medstudenter och lärare, för de 

många trevliga diskussioner och det stöd man behövt när livet kring uppsatsskrivningen 

känts en smula hopplöst och mörk.  
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1 Inledning 

”All vår teori är icke annat än ett sätt att föreställa oss fenomenens inre förlopp på ett 

konsekvent sätt... Ett sådant förhållningsätt kan likväl vara falskt och torde tyvärr oftast 

så vara, ehuru det ändå, i en viss period av vetenskapens utveckling, lika fullkomligt 

svarar mot ändamålet som en riktig teori.” 

Jönz Berzelius ur Lärobok i Kemi (1818) 

1.1 Hur förklarar man det som är ogreppbart? 

I min utbildning till lärare i biologi och kemi har jag ofta stött på begrepp och fenomen 

som jag upplever som svåra att få grepp om. Hur förklarar jag för mina blivande elever 

atomens storlek? Hur illusterar jag vattnets kretslopp? Hur visar jag på ett bra sätt jordens 

ålder och därmed vilken enorm tid evolutionen kräver, eller cellens komplexa funktion 

och uppbyggnad?  

Introduktionen av många naturvetenskapliga begrepp, till exempel de nämnda ovan, kan 

upplevas som besvärlig för eleverna och jag tror att många med mig har upplevt 

svårigheter att förmedla den kunskap som målen kräver av oss lärare. 

Börje Ekstig, författare till Naturen, Naturvetenskapen och Lärandet  (2002), menar att 

det framförallt är följande omständigheter som är orsaker till skolans svårigheter att fånga 

elevers intresse för naturvetenskap: 

• Kursernas innehåll är alltför omfattande för många elever. Det leder till att eleverna ägnar sig åt en 

ytlig inlärningsstrategi. De går in för minneskunskaper i stället för förståelse. 

• Det presenterade stoffet är alltför teoretiskt för de flesta. Eleverna får uppfattningen att det finns 

en kod för förståelsen som de själva inte har tillgång till. De säger sig då inte ha fallenhet för 

studier i naturvetenskap. 

• Stoffet har en alltför ensidig intellektuell framtoning. Elevens emotionella och sociala 

kompetenser får inte komma till adekvata uttryck. 

    (Ekstig  2002, s 17) 

Ekstig fortsätter med att fundera över om naturvetenskapen kanske framställs som en 

samling fakta som inte längre kan ifrågasättas. Han ställer frågan: ”Har kanske 

naturvetenskapen blivit alltför dogmatisk?” (2002, s 17) 

Jag menar att mindre barn bär med sig en naturlig nyfikenhet för sin omvärld. Det är 

denna nyfikenhet och sprudlande glädje som man vill bibehålla genom hela skoltiden. 



 7 

Hur gör man då detta? Det är inget enkelt problem att finna en lösning på, men mycket av 

ansvaret ligger trots allt hos lärarna och då indirekt även det läromedel som vi väljer att 

presentera för våra elever. Men hur framställer då läroböcker och dess författare 

”klassiska problem” inom naturvetenskapen? 

Kemi är ett av de skolämne som traditionellt uppfattas som svårt. Detta visar Skolverket 

som, 2004, utförde en studie, Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003, där elevers 

attityd till ämnen inom naturvetenskapen undersöktes. De fann att jämfört med biologi 

tyckte eleverna att kemiämnet var svårare och mer ointressant samt att kvalitén på 

kemiundervisningen var sämre (Skolverket 2004). Kemi är alltså ett ämne där tydlighet 

och struktur, i både undervisning och läromedel, bör vara av största vikt. 

Med den här uppsatsen vill jag försöka belysa hur tre läroböcker inom ämnet kemi 

behandlar ett specifikt problem inom kemiundervisningen, nämligen atomens byggnad. 

1.2 Naturvetenskapen som ett svårt ämne 

Mitt intresse för komplexiteten över hur många begrepp och fenomen framställs inom 

naturkunskapsundervisningen vaknade när jag nyligen stötte på Projekt Nordlab. 

Initiativtagare till projektet är Nordiska Ministerrådet som finansieras av 

Utbildningsdepartementet och Skolverket. Syftet med projektet har varit att, genom ett 

nordiskt samarbete, ge lärare inom de naturvetenskapliga ämnena redskap för att förbättra 

och förnya sin undervisning samt att sammanställa ämnesdidaktiska forskningsresultat.  

I Nordlabs tema om Genetik belyses de stora skillnaderna som råder i elevers uppfattning 

kring begreppet gener och ämnesområdet genetik.  

Knippels (2002) sammanfattar detta problemområden i fyra punkter: 

1. Många cellulära processer är komplicerade. 

2. Terminologin är omfattande och besvärlig. 

3. Eleverna har svårt att relatera makroskopiska fenomen till processer på mikronivå. 

4. Eleverna har svårt att förstå den matematiska logiken i Mendels genetik. 

 

Författarna till Nordlab tar som exempel på besvärlig terminologi upp ”allel”. Enligt 

Nordlab använder en del läroböcker samt lärare felaktigt allel som synonym till gen; detta 
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skapar naturligtvis förvirring hos eleverna. Nordlab belyser även att man inom 

vetenskapen ofta uttrycker sig minst sagt något tvetydigt. Vad döljer sig exempelvis 

bakom uttrycket: ”Vi har 98% av våra gener gemensamt med shimpanserna men bara  50 

% av våra gener gemensamt med våra föräldrar” (s 13)?  (Hagman, 2003) 

Författarna till Nordlab lyfter fram några vanliga missuppfattningar inom genetiken hos 

elever. Dessa har sammanställts genom undersökningar av Lewis m fl (2000) och Banet 

& Ayuso (2000). Den undersökta elevgruppen var mellan 14-17 år och de allra flesta var  

helt klara med den obligatoriska genetikundervisningen. Procentandelen i parentes efter 

påståendet anger andel elever som håller med, dvs har missuppfattat påståendet. 

• Kroppsceller innehåller ingen genetisk information (40%) 

• Kroppsceller innehåller inga könskromosomer (90%) 

• Växter består inte av celler (20%) 

• Växter förökar sig inte sexuellt (75%) 

 (Hagman, 2003) 

Under 2004 genomförde skolverket den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

och i oktober samma år presenterade skolverket en  sammanfattande huvudrapport 

(skolverket 2004).  

Enligt denna rapport har svenska elever god förmåga att tala och skriva svenska och 

engelska, att samarbeta och lösa problem, men de har samtidigt brister inom viktiga 

kunskapsområden som läsförståelse, matematik och kemi. 

Jämfört med den nationella utvärderingen 1992 har elevernas begreppsförståelse i 

ämnet kemi tydligt försämrats med i genomsnitt 10 procentenheter (Andersson, Bach, 

Olander & Zetterqvist 2004).  

Jag fastsäller därmed att det bör vara värdefullt att närmare granska hur 

kemiundervisningen bedrivs och i mitt fall på hur läroböcker inom kemin behandlar ett 

konkret problemområde. 
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1.3 Atomens historia 

Med det här avsnittet avses inte att ge en komplett bild över vare sig atomens byggnad 

eller kemins historia. Snarare vill jag ge lite bakgrund kring den problematik som jag 

med det här arbetet önskar att belysa. 

Redan för 2400 år sedan myntade den grekiska filosofen Demokritos begreppet atom 

(vilket härstammar från det grekiska ordet atomos som betyder odelbar) som namn på 

ämnens allra minsta beståndsdelar. På slutet av 1800-talet förstod man att atomen är 

uppbyggd av ännu mindre partiklar, s k elektroner, protoner och neutroner. Protonerna 

och neutronerna utgör kärnan i atomen och elektronerna kretsar runt dessa. År 1913 

presenterade den danska fysikern Niels Bohr en modell för hur detta kan tänkas se ut; den 

så kallade Bohr-modellen. Bohr menade att elektronerna kretsar runt kärnan i olika banor, 

som han kallade för skal, och som kan liknas vid ringarna hos en lök. Dessa olika skal 

motsvarade olika energinivåer hos elektronerna – elektronerna i skal längre bort från 

kärnan antogs ha högre energi än de närmast mitten.  

Bohrs atommodell förklarar det mesta av hur atomer fungerar men nya experiment har 

gett resultat som gör att man nu förstår att den inte riktigt överenstämmer med 

verkligheten. Kemister pratar nu istället om sannolikheten att finna elektronerna i vissa 

positioner runt kärnan, där elektronerna rör sig i olika energirika orbitaler. Dessa orbitaler 

är inte lika strikt sfäriska som skalen utan har olika former beroende på vilken energinivå 

som elektronen befinner sig i. Denna modell förklarar bättre hur vissa reaktioner kan ske 

och hur atomer kan interagera med varandra. 

Det är min uppfattning att Bohr-modellen räcker långt som förklaring på de allra flesta 

reaktioner och skeenden i kemiundervisningen i grundskolan och Kemi A på gymnasiet. 

Frågan blir då hur denna modell presenteras i läroböcker och om den framställs den på 

olika vis  i olika läromedel? 
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2 Syfte 

Jag önskar kartlägga hur tre läroböcker i kemi, riktade mot grundskolans senare del, 

behandlar atomens uppbyggnad. Jag vill belysa de språkliga olikheter som förekomer 

samt här igenom granska hur olika läromedel mer eller mindre förtydligar och 

säkerställer  hur vi idag betraktar atomens uppbyggnad. 

3 Problemformulering 

Följande frågeställningar ligger till grund för den här studien: 

Vilken typ av språk används i läroböcker i kemi? 

Vad använder läroboksförfattare inom ämnet kemi för strategier, exempelvis läsarvänliga 

drag, för att förmedla och klargöra atomens uppbyggnad? 

Väljer olika läromedel olika typer av sådana strategier? 



 11 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet som följer har för avsikt att ge en teoretisk bakgrund till textanalysen. Först ges 

en översikt över den sociokulturella inlärningsteori som har påverkat den bild vi idag har 

över hur naturvetenskaplig begreppsförståelse går till. Sedan följer en kort 

litteraturöversikt över forskningen kring läromedel samt vad kursplanen för kemin i 

grundskolans senare åldrar menar att eleverna skall ha utvecklat förståelse för. 

4.1 Teoretiskt perspektiv 

4.1.1 Det sociokulturella perspektivet på inlärning 

En forskare som i hög utsträckning har påverkat synen på inlärning och utveckling är Lev 

Vygotsky (1884-1934). Grunden i hans teorier och tankar kring inlärning är att kulturen 

och den sociala interaktionen har stor betydelse för varje människas potential att inhämta 

ny kunskap och förståelse (Schoultz 2000). 

Schoultz (2000) påpekar hur starkt Vygotsky betonar lärarens betydelse för elevens 

kunskapsutveckling. Varje elev har alltså i varje given situation en nivå eller potential dit 

han eller hon kan nå med assistans och instruktioner från en mer kvalificerad person.  

Vygotskys sätt att se på inlärning blir särskilt viktigt inom just naturvetenskapen då  den 

utgår från många socialt konstruerade begrepp och modeller. Andersson (2001) beskriver 

detta med exemplet att en elev inte kan tillskansa sig begrepp som magnetfält och 

magnetism genom upptäckten att magneter drar till sig förmål av järn. Det krävs  även att 

någon som redan använder dessa begrepp närvarar, samtidigt som man löser problem och 

diskuterar. Alltså: ”Social och individuell konstruktion av kunnande är komplementära 

processer som båda är nödvändiga för det naturvetenskapliga lärandet.” (s 13). 

Språket spelar en central roll inom det sociokulturella perspektivet att se på inlärning. 

Dysthe (2003) menar att den kommunikativa processen är en förutsättning för lärande 

och utveckling. Det talade språket kommer alltid vara en stor del av vår utveckling, i 

skolan blir även det skrivna ordet allt viktigare ju längre upp i skolåren man kommer. 

Det sociokulturella perspektivet är dock inte homogent utan spänner över ett flertal olika 

kunskapsområden.  



 12 

4.1.2 Det sociokulturella perspektivets betydelse för undervisningen 

Hur påverkar då denna vetenskapliga teorin synen på inlärning inom skolan? 

Schoultz (2000) tar, i sin avhandling Att samtala om/i naturvetenskap, upp ett 

sociokulturellt sätt att se på inlärningssituationen. Han menar att fokus inte ligger på de 

mentala processer som pågår inom individen utan snarare mot den kommunikation och 

interaktion som sker mellan individer. Schoultz (2000) formulerar det på följande sätt 

”Kunskap finns även mellan individer och utvecklas i samspel, då människor försöker 

förstå varandra och den situation de befinner sig i” (s 22) 

Jag menar att denna vinkling stämmer väl överens med det sätt på vilket vi lärare ofta 

strävar efter att bygga upp en ideal undervisningsituation. Det handlar ofta om att läraren 

delvis lotsar den enskilda eleven mot den nya kunskapen som skall inhämtas samtidigt 

som man gärna ser att elever samarbetar för att utveckla förståelse för ett nytt begrepp 

eller fenomen. 

4.2 Litteraturöversikt 

Den här uppsatsen har två infallvinklar vad gäller litteraturöversikten. Dels den att 

naturvetenskapen klassiskt betraktas som svår att förmedla till elever, vilket togs upp i 

inledningen, och dels hur läromedel väljer att framställa särskilda problemområden inom 

naturvetenskapen. 

4.2.1 Läromedel och språket 

Avsikten med ett läromedel är att den skall presentera ämnesrelevant information på ett 

sätt och på en nivå där läsaren kan ta den till sig. Enligt Selander (1988) är en läroboks 

syfte att förmedla grundkunskaper, men den kommer  även att indirekt förmedla ett sätt 

att strukturera och värdera företeelser i omvärlden.  

Selander menar vidare att den kunskap som sedan realiseras utifrån användandet av en 

lärobok beror på lärarens kompetens och de olika elevernas förmåga och intresse att 

bearbeta innehållet (Selander 1988). 

Många språkvetare, särskilt inom den systematisk-funktionella lingvistiken (SFL), 

intresserar sig för läromedelspråk och dessa har kunnat visa att olika skolämnen har olika 

sätt att uttrycka sig i skrift. De naturvetenskapliga ämnena, framför allt kemi och fysik, 
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har alltså en annan texttyp än exempelvis ämnet historia, där den språkliga nivån ser 

annorlunda ut.   

För att läsaren ska kunna ta till sig texten i ett läromedel bör ord som är kopplade till 

begrepp som är kända för läsaren användas, detta innebär att innehållet i en lärobok 

måste konkretiseras för ett bättre lärande (Scleppegrell 2004, s 33-40). 

Det blir svårt för läsaren att följa med i en text där för mycket information är staplad på 

vartannat, samtidigt som hon kan komma att förlora intresset för texten om den 

presenterade faktan förekommer alltför glest. Läroböcker i naturvetenskapliga ämnen 

anses i regel som speciellt svåra, till stor del på grund av informationstätheten 

(Scleppegrell 2004, s 118), en täthet som i sin tur är beroende av de språkliga drag som 

använts. 

Det finns mängder av forskning kring den naturvetenskapliga begreppsbildningen och ett 

sätt att kategorisera dessa studier är att dela in dem i nomotetiska samt ideografiska 

studier (Driver & Easly 1978). Den första kategorin utvärderar kunskaper och förståelse 

mot en gällande standard, vanligtvis den accepterade naturvetenskapliga defintionen. Den 

andra, ideografiska studier, försöker däremot tolka förståelsen utifrån elevernas egna 

förklaringar och termer. 

Springer (2004) har definerat en god lärobok inom ämnet kemi utifrån den diskussion 

som fördes kring skolverkets sammanfattade huvudrapport av den Nationella 

Utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2004). En kemilärobok skulle kunna 

definieras som ”en bra kemilärobok” genom: 

1. att kemin beskrivs översiktligt, strukturerat, logiskt, precist, 

 lättförståeligt och begripligt, tydligt, förklarande och samband 

 förmedlande inom kemin 

2. att eleverna inte kan få falska föreställningar om kemi genom 

 sakliga fel eller otydlig framställning 

3. att den visar samband till elevernas vardag 

4. att den visar eleverna samband till aktuella globala problem 

5. att den utmanar eleverna med experiment som utvecklar elevernas 

 förmåga att lösa problem och 

6. att boken tar hänsyn till jämställdheten mellan könen i samband 

 med framställningen av personer på bilderna i boken. 

(Springer, 2004 s 7) 
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I Springers analys av en vanligt förekommande lärobok, Kemi Lpo TEFY (1996), menar 

han att den inte kan betraktas som en ”bra kemilärobok”. Detta resultat baserar han bland 

annat på att författarna inte tillräckligt tydligt förklarar grundläggande begrepp eller att de 

förklaras onödigt komplicerat. Som exempel använder författarna färgade kulor som skall 

föreställa atomer; dock hänvisar de inte till att kulorna fungerar som en modell för hur 

atomer och molkyler byggs upp. 

4.2.2 Kursplanen i kemi 

Vilket är då vårt uppdrag som lärare? Vilken kunskap skall förmedlas – en  

kunskapsfömedling där vi lärare ofta tar läromedel till hjälp. 

Enligt skolverkets kursplan för ämnet kemi (inrättad 2000-07) är ämnets syfte och roll att 

beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Följande strävansmål berör 

vad denna uppsats avser att behandla - atomens uppbyggnad: 

 Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven 

 - utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av 

 betydelse för vardagslivet, 

 - utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för 

 kemiska processer, 

 - får inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande, 

 - utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och hur dessa 

 kan utvecklas genom experimenterande. 

(skolverket.se 2008-04-18) 
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5 Metod och Material 

5.1 Urval och avgränsning 

Det finns fyra stora svenska förlag som förser våra skolor med läromedel. Dessa är: 

Gleerups AB, Liber AB, Natur & Kultur samt Bonniers Utbildning AB. Samtliga förlag 

tillhandahåller kemiböcker för grundskolans senare del. För att besvara frågan om olika 

läromedel använder olika stategier för att förklara atomens byggnad valdes tre läroböcker 

ut,  Gleerups AB från 2001 (Gleerups), Natur & Kulturs  från 2002 (Puls) samt Liber AB 

från 2002 (Spektrum). Dessa tre valdes huvudsakligen ut på grund av tillgänglighet samt 

att de är vanligt förekommande på grundskolor. 

I samtliga böcker valdes det avsnitt ut för analys där atomens byggnad behandlades. 

5.2 Presentation av analysmaterial 

- Gleerups Kemi (2001) ges ut av Gleerups AB och är författad av Gert 

Mårtensson. 

- Puls Kemi (2002) ges ut av Natur & Kultur och är författad av Berth Andréasson, 

Lars Bondesson & Kent Boström. 

- Spektrum Kemi (2002) ges ut av Liber AB och är författad av Folke A Nettelblad 

& Christer Ekdahl. 

5.2.1 Utförlig presentation av analysmaterial 
Samtliga analyserade texter är transkriperade i bilaga 1-3. Då det är endast textavsnitten 

som är av intresse i denna analys har inget fokus lagts på att presentera de bilder och 

figurer som respektive avsnitt innehåller. 

- Gleerups (2001) är en kemibok för grundskolans senare år. Boken är på 280 sidor 

och texten som analyseras är ett avsnitt (4 sidor) i kapitlet ”Atomen och 

periodiska systemet”. Detta kapitel är 27 sidor långt och avslutas med en 

sammanfattning och en ”Klarar du detta”-del med 15 frågor på ”A-, B-, C-nivå”. 

Boken har onumrerade kapitel och texten är tvåspaltig. Författarna markerar 

samtliga nya begrepp och namn i fet stil. Det analyserade avsnittet har 13 figurer 
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(alla utom en med egen bildtext) vilket innebär att andelen text något överväger 

andelen bilder. Avsnittet har ingen fördjupning eller liknande. (se bilaga 1) 

- Puls (2002) är även den en kemibok för grundskolans senare år. Boken är på 309 

sidor och texten som analyseras är ett avsnitt (4 sidor) i kapitlet ”Atomer och 

Joner”. Detta kapitel är 29 sidor långt och avslutas med en sammanfattning samt 

”Minns du?”med 21 frågor, ”Förstår du?” med 13 frågor och ”Utmaningen” med 

6 frågor som kräver utförliga svar. Boken är uppbyggd i teman som t ex ”Eld”, 

”Luften” och ”Vatten”, har onumrerade kapitel och texten är enspaltig. 

Författarna markerar nya begrepp och namn i kursiv stil, vissa ord i texten är 

understrukna och det finns då en hänvisning i marginalen till Puls motsvarande 

bok inom biologi, teknik eller fysik där eleven kan hitta ytterligare information. 

Det analyserade avsnittet har 9 figurer, en bild samt en tabell över 20 grundämnen 

och deras fördelning av elektroner i olika skal. Några av figurerna har även 

figurtext. Andelen text överstiger andelen bild/figur. Avsnittet innehåller även en 

särskild ruta om Mendelejev (grundaren av periodiska systemet). (se bilaga 2) 

- Spektrum (2002), ytterligare en kemibok för grundskolans senare del. Boken är 

på 320 sidor och texten som analyseras är ett avsnitt (6 sidor) i kapitel 13 

”Periodiska systemet och kemiska bindningar”. Detta kapitel är 24 sidor långt och 

avslutas med en sammanfattning. Kapitlet är uppdelat i 5 delkapitel (13,1, 13.2 

och så vidare) där varje delkapitel avslutas med en ”Testa dig själv” med 6-9 

frågor. Texten är enspaltig. Författarna har inget system för att markera nya ord 

eller begrepp. Det analyserade avsnittet har 9 figurer och 4 bilder vilket här 

innebär att andelen text/bild är ungefär densamma. Avsnittet innehåller en 

fördjupnings-ruta som behandlar att atomen till största delen består av tomrum 

samt en historia-ruta som beskriver hur forskare kom fram till hur atomen är 

uppbyggd. (se bilaga 3) 

5.3 Analysmetod 

Johansson & Svedner (2001) menar att en jämförelse mellan flera texter leder till en 

komparativ undersökning. Detta skulle innebära att min uppgift inte bara blir att beskriva 
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och förklara innehållet i texten utan även försöka förklara eventuella skillnader dem 

emellan. 

När man studerar texter på detta sätt är det viktigt att man försöker fastställa vad texten 

innehåller, både genom vad den direkt säger men även vad den uttrycker mer indirekt 

(Johansson & Svedner, 2001). Att helt objektivt behandla och analysera en text är svårt, 

om än inte helt omöjligt. Vid analysen bör man även finna tydliga tematiska kategorier så 

att studien kan göras systematiskt (Johansson & Svedner, 2001), detta möjligör för en 

högre grad av objektivitet när flera texter skall jämföras. 

Analysmetoden är språkvetenskaplig och utgår från Hellspong & Ledins (1997) metod 

för bruktextanalys. Anledningen till att just detta analysredskap används är att det är ett 

redskap som tar hänsyn till olika nivåer i texten och därför också öppnar upp för ett 

resonemang kring texters s k läsbarhet; ett väsentligt begrepp i pedagogiska 

sammanhang. Syftet med analysen är att bedöma respektive läromedel utifrån 

problemformuleringarna i avsnitt 3. Den använda metoden är således anpassad för att 

belysa just dessa frågeställningar. 

För att klargöra vilka strategier lärboksförfattarna till de olika läroböckerna har använt sig 

av kommer respektive avsnitt att analyseras utifrån frågeställningen: 

Vilka läsarvänliga drag återfinns i texterna och med vilken säkerhet uttalar sig författarna 

om atomens byggnad? 

För att besvara frågan om olika läromedel använder olika strategier kommer sedan 

resultaten av respektive analys att jämföras med varandra. 

Texterna läses noggrant och systematiseras enligt följande tre kategorier: 

1. Innehållet – den ideationella strukturen 

Genom att se närmare på den ideationella strukturen kan man få en bild av textens 

innehållsmönster. Vad handlar texten om och hur förmedlas denna information till 

läsaren? 

Följande frågor behandlas: 

• Är textens tema utsagda eller underförstådda?  
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• Hur mycket tolkningsmöda måste man lägga ner för att finna makrotema och 

mikrotema?  

Med makrotema avser Hellspong & Ledin (1997 s. 118) textens huvudämne. Mikrotema 

blir således textens eller avsnittets underämnen. Hellspong & Ledin påpekar att eftersom 

en text inte vet när och var den möter sina läsare är det viktigt att texten, i ett tidigt skede, 

upplyser om sitt ämne. Läser man en text som på ett  undermåligt vis presenterar ämnet 

är det lätt att man gång på gång tappar tråden – det blir då svårare än nödvändigt att 

tillskanska sig textens innehåll. 

• Hur ser propositionernas modaliteter ut, vilken verklighetsförankring har de?  

• Hur säkert uttalar sig texten om ett fenomen?  

Hellspong & Ledin (1997) menar att en texts tema och dess propositioner tillsammans 

bygger upp en slags modell för en möjlig verklighet. Ett sätt för författaren att ange hur 

säker han är på att denna verklighet stämmer är användandet av propositioner. Hellspong 

& Ledin skiljer mellan faktiska propositioner, ex bilen står på parkeringen och icke-

faktiska propositioner, ex bilen står kanske på parkeringen. Beroende på vilken typ av 

proposition författaren väljer att använda kan de få informationen att framstå som mer 

eller mindre säkerställd (1997).    

2. Relationen – den interpersonella strukturen 

Att analysera en texts interpersonella struktur handlar om att titta närmare på vilket sätt 

texten närmar sig sin läsare. Analysen kan dels avslöja vilken roll läsaren är tilldelad och 

även hur delaktig läsaren är  processen. 

Reichenberg (2000) använder begreppet connectivity för att beskriva så kallade 

närhetsskapande drag mellan läsaren och texten eller mellan författaren och läsaren. Detta 

sker genom att att texten exempelvis innehåller frågor, uppmaningar och tillrop.  

I analysen ställs följande frågor om den interpersonella strukturen i läroböckernas texter: 

• Närvarar metatexten för att klargöra vad texten vill förmedla? 

Med metatext avses den typ av text som kommenterar sig själv ex ”Det här avsnittet 

handlar om...” (Hellspong & Ledin, 1997). 
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• Vilka sändar- och mottagarroller bygger texten upp?  

• Med vilken röst talar texten? Med röst innebär de språkliga drag som närmar 

texten till läsaren. 

• Hur använder författarna personliga pronomen (vi, jag, man och så vidare) – är 

det underförstått vilka som inkluderas?  

• Hur inkluderas läsaren i texten?  

3. Formen – den textuella strukturen 

Den textuella strukturen handlar om hur texten formellt är uppbyggd. Genom att 

analysera på vilket sätt en text byggts upp kan man få en bild över vilken funktion texten 

har för läsaren. Är texten specialiserad, är den någorlunda lätt att ta sig igenom? Frågor 

av denna typen kan besvaras genom en analys av den textuella strukturen. 

Följande frågor behandlas: 

Hur stor andel långa ord innehåller texten i avsnittet? Hellspong & Ledin (1997)  menar 

att ord är att betrakta som långa om de innehåller mer än 7 bokstäver. I analysen så 

beräknas ett medelvärde av avsnittets första 50 ord.  

Hur långa meningar innehåller texten? Genom att beräkna ett medelvärde på de 15 första 

meningarna i respektive bok kan de olika texterna jämföras.  

Lexikogrammatiska dimensioner. Genom att titta närmare på vissa lexikogrammatiska 

språkdrag, t ex andelen sammansatta substantiv, abstrakta substantiv, personliga 

pronomen och dynamiska verb (det vill säga verb som anger en förändring, ex resa, till 

skillnad mot statiska verb som istället uttrycker ett tillstånd, ex har) samt om texten 

innehåller många långa nominalfraser och bisatser, kan man avgöra vilken så kallad 

lexikogrammatisk dimension texten tillhör. Dessa dimensioner sammanfattar Hellspong 

& Ledin (1997) till nominal/verbal, specifik/allmän samt abstrakt/konkret. 

Nominal kommer av latinets nomen som betyder namn och med nominaliseringar menas 

när nya substantiv bildas av verb eller adjektiv, t ex målning. Ett sätt att komprimera 

information i en text är att använda sig av nominalfraser. Frasen har ett substantiv eller 
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ett pronomen som huvudord, vilket sedan kan byggas ut och nyanseras med hjälp av 

bestämningar eller attribut (Hellspong & Ledin, 1997).  

Vid analys av texternas nominalfraser och bisatser kommer samtliga texter analyseras 

utifrån det avsnitt som särskilt behandlar elektronskalen.  

Text och referensbindning. För att det skall vara möjligt att följa med i en text måste 

satserna och meningarna samspela med varandra. Det kräver att nya begrepp introduceras 

steg för steg samt att den nya informationen bygger på det läsaren redan vet. Hellspong & 

Ledin (1997) menar att man bör följa den s k tema- rema-principen för att kunna skapa 

sammanhang i  växlingarna mellan det som anknyter framåt och det som pekar bakåt. 

Med temat menas utgångspunkten, det som redan är känt för läsaren. Med remat menar 

man istället den nya informationen som presenteras. Noteras bör kanske att temat rent 

grammatiskt brukar stå först och bör dessutom vara subjekt, ofta är temat även en 

nominalfras. 

Texterna kommer att analyseras utifrån om de följer tema-rema principen. 
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6 Resultat 

6.1 Gleerups 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att texten är relativt lätt att följa med i, tack vare 

tydligt utsagt tema och att författaren följer tema-rema principen. Med hjälp av 

propositioner (ex kan) visar han att alternativa resonemang är möjliga. För övrigt 

uppvisar texten typiska drag för en lärobok, den ligger inom den nominala- specifika- 

samt abstrakta dimensionen. Texten innehåller, jämförelsevis, en stor andel lång ord. För 

att öka connectivity med läsaren använder sig författaren av, framför allt inledningsvis i 

texten, personliga pronomen samt frågor av typen:  ”Finns det några minsta 

beståndsedelar som ett ämne är uppbyggt av?” (s 152) 

6.1.1 Den ideationella strukturen 
Textens tema är i avsnittet tydligt utsagda med hjälp av rubriker som sammanfattar vad 

respektive avsnitt handlar om, ex under rubriken ”Elektronhöljet har skal” (s 154) 

presenteras Bohrs modell av atomen. Många av rubrikerna är namngivna efter vilket nytt 

begrepp som introduceras i texten ex ”Isotoper” och ”Atomassa”. Detta gör att det blir 

lätt att följa med i texten och man kan enkelt välja att  repetera det som behövs genom att 

läsa ett visst stycke.  

Författaren väljer även att repetera vad de anser vara viktiga delar ex ”Antalet protoner 

hos ett grundämne är alltid detsamma, men antalet neutroner kan variera” (s 153) och sex 

rader senare återkommer informationen ”Ett grundämnens atomer har alltid samma antal 

protoner i kärnan. Antalet neutroner kan däremot variera.” (s 153). 

Även om rubriken ”Elektronhöljet har skal” (s 154) har en faktisk proposition garderar 

sig författaren genom att sedan skriva ”Enligt den danske fysikern Niels Bohrs teori är 

elektronerna fördelade i elektronskal runt kärnan”. Fortsättningsvis användes 

konsekvent hjälpverbet kan för att signalera att det sannolikt förhåller sig på det sätt de 

beskriver, d v s här markeras en viss osäkerhet, ex ”De olika skalen kan rymma olika 

antal elektroner.” (s 154) och ”Närmast kärnan finns K-skalet som kan innehålla högst 2 

elektroner. ” (s 154). Sammantaget leder detta till att texten överlag ger intrycket att man 

kan tolka atomens byggnad på det sätt som författarna beskriver. 
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6.1.2 Den interpersonella strukturen 
Metatexten närvarar inte i särskilt hög grad i det analysade avsnittet. Inledningsvis i 

”Atomen och periodiska systemet” skriver författarna ”För att förstå skillnaden mellan 

grundämnena ska vi titta närmare på hur atomerna är uppbyggda.” (s 151) därefter 

används inte ytterligare metatext. 

Författarna använder inledningsvis i avsnittet personliga pronomen (vi och man) relativt 

frekvent, vilket fungerar som ett mycket läsarvänligt drag. Vilka personer dessa 

pronomen inkluderar varierar. Ibland ligger troligtvis betoningen på vi som i  

”människan” medan man ibland förmodligen syftar på vi som i ”du och jag” ex ”Idag 

känner vi till lite mer än 110 grundämnen...” (s 151) samt nästa mening i stycket ”För att 

förstå skillnaden mellan grundämnena ska vi titta...” (s 151). När man sedan skall 

beskriva hur kunskapen utvecklats kring atomen och dess uppbyggnad används istället 

orden man och vetenskapmän ex ”Trots att ingen har sett hur en atom ser ut inuti har man 

genom olika experiment...” (s 151). 

Under rubriken ”Glimtar ur atomens historia” används frågor, förmodligen för att öka 

avsnittets connectivity men även för att visa att människor har funderat över atomen och 

dess beståndsdelar under lång tid ex ”Kan man dela ett ämne i allt mindre bitar hur 

många gånger som helst?” (s 152). För att ytterligare öka förståelsen och även  

vardagsanknytningen använder författarna följande liknelse: ”Elektronhöljet kan liknas 

vid ett moln runt atomkärnan” (s 154), detta förtydligas med en 3D-bild av en atom i 

genomskärning. 

6.1.3 Den textuella strukturen 
Den analyserade texten har i snitt relativt långa avsnitt, 5,5 meningar/stycke. Meningarna 

är i snitt 12,5 ord. Andelen långa ord är hög, 37 %, vilka framför allt är sammansatta 

substantiv såsom elektronhölje, atomkärna och elementarpartiklar. 

Avsnittet har många räkneord i den löpande texten: årtal (1700-talet, 1800-talet, 1906, 

1911 osv), vikt och antal, ex 1,7 x 10-24 g eller 6 x 1023 stycken. Även långa decimaltal 

förekommer.  
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Lexikogrammatiska dimensioner 

Avsnittet som följer är ett utdrag ur Gleerups (2001) s 154 och är på 133 ord. 

Nominalfraser markeras med kursiv stil och bisatser är understrukna. 

 Elektronhöljet har skal 

 Elektronhöljet kan liknas vid ett moln runt atpmkärnan. Här rör sig elektronerna med stor

 hastighet och på olika avstånd runt kärnan. Enligt den danske fysikern  Niels Bohrs teori är 
 elektronerna fördelade i elektronskal runt kärnan. 

  De olika skalen kan rymma olika antal elektroner. Närmast kärnan finns K-skalet 
 som kan innehålla högst 2 elektroner. Därefter följer i tur och ordning L-skalet med högst 
 8 elektroner, M-skalet med högst 18 elektroner, N-skalet med  högst 32 elektroner osv. Det högsta 

 antalet elektroner ett skal kan rymma beräknas med formeln 2 x n2 där n står för skalets 

 ordningsnummer från kärnan räknat. N-skalet har nummer 4 och kan därför rymma 2 x 42 
 =  32 elektroner. Så länge ett skal ligger som yttersta skal kan det emellertid aldrig 
 innehålla mer än  högst 8 elektroner. För det innersta K-skalet gäller dock alltid 2 elektroner. 

(s 154) 

Avsnittet innehåller en stor andel nominalfraser och nominalfraser (ca 50 %), varav några 

av dem är att betrakta som långa. Detta, tillsammans med de tre bisatserna i avsnittet, gör 

att även meningarna blir relativt långa. Avsnittet placeras därmed i den nominala 

dimensionen.  

Genom sitt höga innehåll av sammansatta substantiv, statiska verb (ex liknas, rymma, är 

osv), fackord och räkneord görs bedömningen att det analyserade avnittet är typiskt för en 

fackspråklig text.  

Avsnittet innehåller till stor del abstrakta substantiv, såsom moln, elektronhölje, 

elektronskal m fl. Texten innehåller även en del tids- och rumsadverbial (ex här, runt 

kärnan), samt få dynamiska verb, små verb som ofta återfinns i en narrativ framställning 

med levande aktörer; något som gör texten mer enkel att läsa. Dock förekommer, till viss 

del, personliga pronomen vilket gör att texten närmar sig den konkreta dimensionen.  

Referensbindning  

Generellt följer avsnittet tema-rema principen relativt väl, ex. 

  Enligt den danske fysikern Niels Bohrs teori är elektronerna fördelade i elektronskal runt kärnan. 

 De olika skalen kan rymma olika antal elektroner (s 154).  

I första meningen i exemplet är elektronerna tema och elektronskalet rema, i nästföljande 

mening blir skalen tema medan de olika antalen av elektroner således blir rema. Dock 

inleds avsnittet med rubriken ”Elektronhöljet har skal”, där elektronhöljet är att betrakta 
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som tema och skal som rema, dock introducerades elektronhöljet tre sidor tidigare och 

efter det bara nämnts kort i avsnittet ”Glimtar ur atomens historia”. Sammantaget är 

textbindningen god. 

6.2 Puls 

Sammanfattningsvis konstateras att texten är någorlunda lätt att följa med i, rubrikerna 

kunde ha varit tydligare med vad ämne texten under har för avsikt att behandla. Tema-

rema principen följs dock relativt väl. Författarna uttrycker i något högre utsträckning än 

Gleerups att det sannolikt förhåller sig så som de beskriver. För övrigt uppvisar texten 

typiska drag för en lärobok, den ligger inom den nominala- specifika- samt abstrakta 

dimensionen. Författarna har i texten inte använt sig av närhetsskapande drag i särskilt 

stor utsträckning, dessa skulle kunnat öka connectivityn med läsaren. 

6.2.1 Den ideationella strukturen 
Rubrikerna i texten fungerar relativt väl som en indikator på vad texten under kommer att 

behandla. Under rubriken ”Atomen är inte odelbar” introducerar dock författarna 

begreppet elektroner (i kursivt), vilket inte framgår av rubriken. Detta kompenseras av 

nästa rubrik ”Atomens delar”, även där är elektroner kursivt (vilket ej förekommer i 

fortsättningen). Hela kapitlet är namngivet ”Atomer och joner” även om det till stor del 

handlar om grundämnen och periodiska systemet, detta framgår dock senare i några av 

kapitlets huvudrubriker ”Grundämnen och atomer” samt ”Grundämnenas periodiska 

system”. 

Gällande modaliteten i Puls så skriver författarna inledningsvis ”Förenklat kan man säga 

att det fördelar sig på olika elektronskal” (s 184). Där garderar sig författarna och man 

låter läsaren få veta att det är en förenkling av hur elektronerna förhåller sig till 

atomkärnan som man beskriver. På nästa sida kommer rubriken ”Elektronernas olika 

skal” (s 185)  och man uttrycker sig då på följande vis: ”L-skalet rymmer åtta elektroner.” 

(s 185), det vill säga något högre modalitet. Dock finns ett stycke några sidor tidigare där 

författarna skriver att ”...Niels Bohr skapade två år senare en atommodell som är ganska 

användbar än idag. Enligt denna modell rör sig elektronerna i bestämda banor runt 

atomkärnan.” (s 183). Begreppet modell kopplas dock inte vid något tillfälle samman 

med beskrivningen av att elektronerna befinner sig i elektronskal runt atomkärnan. 
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6.2.2 Den interpersonella strukturen 
Metatext används inte i någon större utsträckning. Vid ett tillfälle skriver författarna ”Här 

nedan beskriver vi bara den vanligaste av dem.” (s 184) samt något senare när en tabell 

skall introduceras ”I följande tabell över de 20 första grundämnena ser du hur ...” (s 185). 

Författarna är sparsamma i sitt användande av personliga pronomen, något som skulle 

medföra en närhetsskapande effekt i texten. Dock används det generella pronomenet man 

ofta som t ex i ”På 1800-talet visste man ganska mycket om olika grundämnes 

egenskaper.” (s 182) och ”Nu började man förstå vad skillnaderna mellan olika atomslag 

berodde på.” (s 183). I dessa exempel syftar alltså ordet man till ”kloka forskare för länge 

sedan” och leder därför inte till att läsaren blir mer delaktig. Vid ett tillfälle i avsnittet 

används vi i metatext, men då inkluderas endast författarna (se exempel ovan). I nästa 

metatextavsnitt skriver författarna: ”I följande tabell över de 20 första grundämnena ser 

du hur man kan utläsa antalet elektroner hos ett atomslag, när man vet atomnumret. Man 

ser också hur de fördelar sig på elektronskalen.” (s 185). Läsaren bjuds in genom 

användandet av direkt tilltal, du, men i fortsättningen används i stället man, vilket leder 

till att den aktiva processen upphör. 

Författarna liknar atomen med en kula, men tillägger att ”...det mesta av ’kulan’ är 

faktiskt tomrum!” (s 183). Utropet är ett närhetsskapande drag som dock leder till att 

författarna låter läsaren få veta att metaforen, som skulle skapa förståelse, i själva verket 

inte är särskilt användbar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att läsaren inte, i någon större utsträckning, är 

delaktig i texten.  

6.2.3 Den textuella strukturen 
Varje avsnitt i den analyserade texten är ca 4 meningar långa. I jämförelse med övriga 

kemiböcker i analysen har Puls något längre meningar, i snitt 15 ord/mening, andelen 

långa ord är 24%. De långa ord som förekommer är, precis som i Gleerups, framför allt 

sammansatta substantiv som t ex valenselektroner, grundämne m fl.  

Det förekommer till viss del räkneord i texten och då framför allt årtal (ex 1834-1907, 

1897). Dock märks en viss inkonsekvens i användandet av räkneord, vilka stundtals 

skrivs ut med bokstäver och stundtals med siffror, ex två och 2.  
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Lexikogrammatiska dimensioner 

Avsnittet som följer är ett utdrag ur Puls (2002), s 184, och är på 106 ord. Nominalfraser 

markeras med kursiv stil och bisatser är fet stil. 

 Olika slags atomer 

 Varje grundämnes atomer har ett bestämt antal protoner och lika många elektroner. Det är antalet 

 protoner i en kärna som bestämmer vilket atomslag kärnan tillhör. Inom ett atomslag finns det 

 olika varianter, s k isotoper, med olika många neutroner i sina kärnor. De väger olika mycket 

 men har samma kemiska egenskaper, eftersom de tillhör samma atomslag.  

  I naturen förekommer för varje atomslag en blandning av olika isotoper. Här nedan 

 beskriver vi bara den vanligaste av dem. Elektronerna finns i atomen på olika avstånd från 

 atomkärnan. Förenklat kan man säga att de fördelar sig på olika elektronskal. Inifrån och ut 

 kallas skalen K-, L-, M- och N-skalet. 

(s 184) 

Textavsnittet innehåller en stor andel nominalfraser och nominaliseringar (ca 50 %) samt 

ett par bisatser. Sammantaget placeras avsnittet i den nominala dimensionen. 

Texten innehåller många sammansatta substantiv, några mycket långa ord (mer än 13 

bokstäver), många statiska verb samt en hel del fackord. Sammantaget leder detta till att 

texten kan betraktas som en typisk fackspråklig text inom kemi.  

Genom att flertalet substantiv är abstrakta och det även förekommer få dynamiska verb 

samt få personliga pronomen gör att texten kan betraktas som abstrakt. 

Referensbindning  

Tema-Rema principen följs relativt väl. Nya begreppen introduceras i logiskt följd ex 

atomen- protoner- atomslag-isotoper och sedan elektroner- elektronskal- K-L-M-skal. 

6.3 Spektrum 

Författarna använder sig i relativt stor utsträckning av metatext och frågor för att 

förtydliga avsnittens tema, även referensbindningen medverkar till öka förståelsen till 

kontexten. De ger dock en relativt vag beskrivning av elektronens byggnad och 

sammantaget med att texten innehåller dels både kortare ord och färre nominaliseringar 
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än de två övriga läroböckerna gör att det analyserade avsnittet i Spektrum generellt kan 

tolkas som något lättare. 

6.3.1 Den ideationella strukturen 
Författarna väljer att behandla atommodellen under rubriken ”Periodiska systemet 

sorterar atomer”, även om avsnittet innan heter ”Atomens delar” – detta kan tyckas en 

smula ologiskt och då eventuellt även förvirrande för läsaren. Texten under rubriken 

förutsätter, som tidigare nämnts, att elektron, proton och neutron redan är accepterade 

och etablerade begrepp. Författarna gör ändå ett försök att få med läsaren genom att 

inledningsvis ställa frågan: ”Vad är det då som gör att alla grundämnen i en grupp har 

liknade egenskaper? För att förstå det måste vi titta närmare på elektronerna.” (s 250).  

Textavsnittet har överlag en del icke-faktiska propositioner, vilket gör att helhetsintrycket 

av texten blir att det sannolikt förhåller sig så som författarna beskriver. Under rubriken 

”Elektronerna finns i skal” skriver de: ”Banorna brukar kallas för elektronskal och omger 

...” (s 250). På samma sätt fortsätter de ”Det innersta skalet brukar kallas K-skalet..” (s 

250). Ganska vagt beskriver även författarna hur det fungerar med elektronantalet i de 

olika skalen ”I K-skalet ryms det bara två elektroner, men i de övriga skalen finns det 

plats för fler. Lite förenklat kan man säga att de har plats för åtta elektroner var.” (s 250) 

6.3.2 Den interpersonella strukturen 
Metatexten förekommer i relativt stor utsträckning. I princip under varje ny rubrik  

används metatext för att förtydliga temat, ex  ”För att förstå det måste vi titta närmare på 

elektronerna.” (s 250) samt ”Nu jämför vi ädelgaserna med grupp 17 som finns till 

vänster om dem.” (s 251). 

Författarna använder sporadiskt det personliga pronomenet vi, där innebörden varierar 

mellan vi som i ”människor” och vi som i ”du och jag” ex ”För att förstå det måste vi titta 

närmare på...” (s 250) samt ”Men idag vet vi att atomen kan delas upp...” (s 245).  

När författarna beskriver hur synen och kunskapen på atomens byggnad har utvecklats 

används istället ord som kemister och forskare ex ”...började forskarna förstå att...” (s 

250) och ”Hur skulle kemisterna kunna hålla reda på alla?” (s 248). 
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För att ytterligare skapa connectivity används under många rubriker frågor som t ex ”Vad 

har då elektronskalen med ädelgaser att göra?” (s 250). Läsaren blir på detta sätt mer 

delaktig i texten. 

För att ge en uppfattning om hur elektronerna förhåller sig till atomkärna jämför 

författarna, i fördjupningen, atomen med globen: ”Om hela atomen skulle vara stor som 

Globen i Stockholm, skulle atomkärnan inte vara större än ett blåbär” (s 246). Senare i 

avsnittet beskriver de även att elektronerna kretsar kring atomkärnan lite som skalet på 

nöten omger en nötkärna.  

6.3.3 Den textuella strukturen 
I snitt innehåller varje stycke i den analyserade texten knappt 4 meningar och 

medelvärdet på meningslängden är 11,5 ord.  

Texten innehåller en relativt låg andel långa ord, 19%. De som förekommer är, precis 

som tidigare, framför allt sammansatta substantiv som exempelvis atomkärnan, nötkärna 

och elektronskal. 

Avsnittet innehåller förhållandevis få tal, då framför allt procenttal (ex. 99%, 98%, 14%) 

och årtal (1869, 1897) 

Lexikogrammatiska dimensioner 

Avsnittet som följer är ett utdrag ur Spektrum (2002), s 250, och är på 122 ord. 

Nominalfraser markeras med kursiv stil och bisatser är fet stil. 

 Elektronerna finns i skal 

 Vad är det då som gör att alla grundämnen i en grupp har liknade egenskaper? För att förstå det 

 måste vi titta närmare på elektronerna. Elektronerna rör sig i olika banor runt atomkärnan. 

 Banorna brukar kallas för elektronskal och omger atomkärnan ungefär som ett nötskal omger en 

 nötkärna. Fast i en atom finns det oftast flera skal utanpå varandra. Det innersta skalet brukar 

 kallas K-skalet, det andra L-skalet, det tredje M-skalet, och så vidare. 

  Alla skal har plats för mer än en elektron. I K-skalet ryms det bara två elektroner, men i  

 de övriga finns det plats för fler. Lite förenklat kan man säga att de har plats för åtta elektroner 

 var. 

  Skalen fylls på inifrån allt eftersom atomslagen får fler elektroner.  

(s 250) 
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Avsnittet innehåller en del nominalfraser och nominaliseringar (ca 40 %), dock inte i lika 

stor utsträckning som de två övriga läroböckerna. Nominalfraserna är generellt även 

relativt korta. Totalt sett hamnar avsnittet något mer till höger, än de övriga avsnitten, i 

dimensionen nominal/verbal. 

Precis som tidigare analyserade texter innehåller Spektrum (2002) en stor andel 

sammansatta substantiv, många statiska verb och fackord. Även det analyserade avsnittet 

i Spektrum kvalificierar således in i den specifika dimesionen. 

Genom att texten i Spektrum innehåller en stor andel abstrakta substantiv, många tids- 

och rumsadverbial, få dynamiska verb samt en del första och andra personens pronomen 

ligger den åt vänster på den abstrakta/konkreta skalan. 

Referensbindning 

Bindningen är överlag medelgod. Avsnittet om elektronskalen förutsätter att både 

elektronen, grundämne och atomkärnan är tema ex ”Vad är det då som gör att alla 

grundämne i en grupp har liknade egenskaper? För att förstå det måste vi titta närmare på 

elektronerna. Elektronerna rör sig i olika banor runt atomkärnan. Banorna brukar kallas 

för elektronskal och omger atomkärnan ungefär som ett nötskal omger en nötkärna.” (s 

250). Det är först när författaren behandlar elektronskalen som tema-rema principen följs 

i avsnittet. Vilket även är logiskt då rubriken är: ”Elektronerna finns i skal” (s 250).  

6.4 Några jämförelser 

De tre olika läroböckerna är analyserade utifrån att de behandlar samma ämnesområde, 

nämligen atomens byggnad. Vi kan ändå se några mer eller mindre betydande skillnader 

hur författarna till de olika läromedlen väljer att framställa detta område. 

Största koncentratet av fakta finner vi i Gleerups (2001) – det är även där som vi hittar 

störst andel långa ord, längsta nominalfraserna och flest räkneord. Till skillnad från de 

övriga böckerna så är Gleerups den enda som innehåller en 3D-bild på atomen, denna ger 

stöd och hjälper på ett bra sätt till att bidra till förståelsen.  

Den bok som på enklast vis framställer atomens byggnad är Spektrum (2002), författarna 

väljer här att i större utsträckning förenkla beskrivningen och det är även där vi hittar 

minst nominaliseringar och lägst andel långa ord. 
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Det analyserade avsnittet i Puls (2002) intar en mellanposition vad gällande framställning 

av atomen och användandet av naturvetenskapliga begrepp och nominaliseringar. Värt att 

notera är att författarna väljer att i  låg utsträckning använda sig av närhetsskapande drag 

som ex personliga pronomen, metatext och frågor riktade till läsaren. 
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7 Diskussion 

De tre analyserade läromedlen uppvisar naturligtvis många gemensamma drag, de är 

samtliga typiska lärobokstexter och har dessutom samma tema – atomens byggnad. 

Gemensamt för texterna är att alla kan placeras i den nominala, specifika och abstrakta 

dimensionen. Att de hamnar där  kan tyckas en smula motsägelsefullt. Hur kan en text 

vara abstrakt och specifik på samma gång? Hellspong & Ledin (1997) menar att detta är 

typiskt för faktatexter: ”Noga och gärna rutar de in en del av världen som den framträder 

på långt håll och från en hög utsiktspunkt. Det blir ungefär som en karta i relation till ett 

landskap – många detaljer men knappast konkret.” (s. 80).  

Samtliga läromedel uppvisar med andra ord typiska drag som återfinns hos en 

nomaliserad text. Ett sådant drag kan vara en hög andel sammansatta substantiv ex 

atomslag och elektronhölje. Dessa är båda typiska nomaliseringar, då man ursprungligen 

borde ha använt sig av uttrycken ”slag av atomer” och ”hölje av elektroner”.   

De långa ord texterna innehåller är ofta denna typ av sammansatta substantiv, som ex 

elektronskal, vilka har funktionen av termer och begrepp och som ofta introduceras som 

nya i texten. Detta gör naturligtvis texten mer svårläst, inte bara genom de 

nominaliseringar  de representerar, utan även genom att orden är tidigare okända för 

eleverna. 

Att texterna uppvisar dessa drag är naturligtvis inte enbart ”av ondo”. Även om det kan 

göra texten något mer svårtillgänglig för eleverna så ger det dem viktig träning i förstå 

och använda det naturvetenskapliga språket. 

I Skolverkets riktlinjer för bedömning inom de naturvetenskapliga ämnena skriver man: 

 Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt 

 perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga 

 samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller 

 och teorier från biologi, fysik och kemi.       

        (skolverkets hemsida 2008-04-18) 

Jag tolkar detta som att det ingår i lärarens uppdrag att introducera det vetenskapliga 

tankesättet men även dess terminologi för eleverna. 
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Är det då nödvändigt att den vetenskapliga diskursen ser ut som den gör?  Enligt Halliday 

och Martin (1993) är de tekniska termerna en essentiell del av det vetenskapliga språket – 

det vore omöjligt att skapa en diskurs av organiserad kunskap utan dem. De menar även 

att de vetenskapliga termerna och den nomaliserade grammatiken är beroende av 

varandra. Att skapa ett fackuttryck är i sig självt alltså en grammatisk process (1993). 

Jag kan konstatera att det vetenskapliga språket kräver vissa uttryck och fackord och är 

därmed svårt att förändra i grunden. Vilka andra strategier kan i så fall 

läroboksförfattarna använda sig av för att öka läsförståelsen för eleverna? 

Som tidigare nämnts utnyttjar många av dessa författare s k närhetsskapande drag för att 

öka tillgängligheten av den vetenskapliga terminologin samt läsbarheten för eleverna. 

Dessa drag kan visa sig i texten som ex frågor direkt ställda till läsaren eller att läsaren i 

texten tilltalas ”du”. Sådana drag gör  att hon lättare får en relation till texten eftersom 

hon blir direkt tilltalade av författaren (Ekvall, 1995, Hellspong & Ledin, 1997).  

Ytterligare en strategi, som samtliga analyserade material använder för att öka 

förståelsen, är liknelsen. Vad läroboksförfattarna väljer att likna atomens uppbyggnad vid 

varierar; samtliga liknelser bygger på att eleverna introduceras för något nytt tillsammans 

med något för dem redan känt ur deras vardag. I Vägar genom texten tar Hellspong och 

Ledin upp exemplet där protiner och aminosyror liknas vid pärlor på ett snöre. De menar 

att ”fördelen med pedagogiska metaforer av den här typen är deras åskådlighet. De ger 

oss bilder att se på istället för bara tankar att grubbla över” (s 141).   

Även om de analyserade texterna behandlar samma ämne för samma målgrupp kan jag 

ändå skönja vissa olikheter dem emellan. 

I strävansmålen för ämnet kemi skriver Skolverket att skolan skall sträva efter att 

”eleverna skall få inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande.” (Skolverkets 

hemsida). I de analyserade avsnitten tangeras detta mål främst av hur kunskapen kring 

atomens byggnad allt eftersom har byggts upp av vetenskapsmän. Samtliga tre läroböcker  

innehåller en kort redogörelse för hur denna kunskap har utvecklats genom historien. 

Även om de, till viss mån, lägger tyngdpunkten på detta något olika. 
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Skolverket skriver även att skolan bör sträva efter att eleverna ”utvecklar kunskap om hur 

kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och hur dessa kan utvecklas genom 

experimenterande.” (Skolverkets hemsida). Precis som ur Berzilius citat från inledningen 

– all vår kunskap om den naturvetenskapliga världen bygger på modeller och 

föreställningar, vilka kan utvecklas allt eftersom vår kunskap ökar.  

De tre läromedlen nämner alla begreppet modell, men skiljer sig sedan i vilken 

utsträcknig de väljer att hänvisa till det. I det analyserade avsnittet ur Spektrum nämns 

”modell” i samband med  historia-rutan – begreppet kopplas sedan inte vid något tillfälle 

i texten samman med den bild författarna ger av hur atomen är uppbyggd. 

Även författarna till det analyserade avsnittet ur Puls använder begreppet modell när de 

beskriver hur kunskapen av atomens byggnad utvecklats fram till idag, men inte heller de 

kopplar samman detta när de sedan beskriver hur elektronerna förhåller sig till 

atomkärnan. Endast i Gleerups görs kopplingen mellan att den danske fysikern Bohr 

förbättrade Rutherfords modell och att elektronerna, enligt Bohr, förhåller sig till 

atomkärnan på det sätt som författarna sedan beskriver. 

Precis som Springer (2004) konstaterar jag att samtliga analyserade läroböcker, dock 

framför allt Puls samt Spektrum, har behov av att förtydliga att det endast är en modell de 

beskriver när de tar upp hur atomerna och elektronerna förhåller sig till varandra. 

Anmärkningsvärt är att samtliga analyserade texter i så olika grad använder sig av direkt 

tilltal för att aktivera läsaren. Allra lägst grad hittar vi i Puls (2002); endast vid ett tillfälle 

används du och då i metatext. Märkligt är att författarna sedan väljer att i samma mening 

ändra tilltalet till det generella pronomenet man vilket således kan leda till att den aktiva 

processen för läsaren upphör. 

Poängteras bör även att det kan leda till förrvirring för eleverna om samma skola 

parallellt använder flera av dessa läromedel. Vi ser  t ex att Spektrum (2002) förenklat 

anger att respektive skal runt atomkärnan kan innehålla åtta elektroner – detta medan de 

två övriga läroböcker beskriver att respektive skal kan innehålla 2-32 elektroner, men att 

det yttersta skalet i en atom aldrig kan innehålla mer än totalt åtta elektroner.  

 



 34 

Ytterligare något som bör tas upp är att man kan tänka sig att en vaken elev som 

använder läroboken Puls (2002) mycket väl kan ifrågsätta hur det fungerar med de knappt 

50 grundämnen som totalt innehåller mer än 60 elektroner. Detta eftersom författarna inte 

beskriver att en atom kan innehålla fler skal än t o m skal N så borde således maximala 

mängden elektroner en atom kan innehålla vara just : 2 + 8 + 18 + 32 = 60 stycken. 

Spektrum (2002) redovisar endast tre, K- L- samt M-skalet, och tillägger: och så vidare. 

Gleerups (2001) beskriver fyra skal och tillägger även de: osv.  

Kan dessa skillnader hos olika läromedel bidra till elevernas uppfattning att kemi i skolan 

är svårt? En intressant fråga som kanske kan besvaras genom att intervjua elever, från 

olika skolor, som har genomgått kemiundervisning för grundskolans senare år och sedan 

kartlägga hur de uppfattar atomen samt vilka föreställningar och eventuella 

missuppfattningar de har kring den grundläggande kemin. Det är möjligt att det då kan 

göras kopplingar till vilka läromedel som använts och sedan, med hjälp resultaten i denna 

uppsats, skapa sig en uppfatttning av läromedlets betydelse för elevernas förståelse av 

komplexa begrepp.  

Med hjälp av denna textanalys av tre läroböcker i kemi har jag härmed översiktligt 

kunnat redogöra för de tre problemformuleringarna. Det är omöjligt att det undgå att 

bedömningen till viss del är subjektiv då man i utförandet alltid speglas av sina 

erfarenheter och kunskaper. Detta motverkas dock till viss del av att samtliga tre böcker 

är analyserade av enligt samma kritieier, av samma person samt under likvärdiga 

förhållanden - vilket innebär att reliabiliteten bör vara någorlunda god.  
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8 Slutsats 
Språket som används i de analyserade läromedlen kan sammanfattas som typiskt för 

naturvetenskapliga faktatexter. Texterna har stor andel fackord och terminologin är ofta 

koncentrerad och snårig. De innehåller även många nominaliseringar samt är av den 

specifika och abstrakta språktypen, vilket innebär att de från ett uppifrån perspektiv 

beskriver fenomen – mycket detaljer men inte särskilt konkret. 

Man kan dock se spår av att de analyserade texterna har en yngre målgrupp, detta genom 

deras varierande innehåll av s k läsarvänliga drag. Drag som öppnar upp texten och gör 

faktainnehållet mer lättillgängligt. 

Dessa drag blir även en del av läroboksförfattarnas strategier för att klargöra och på ett 

enklare sätt förmedla kunskap som är svår att förstå. 

De analyserade läromedlen är dock bara till viss del homogena. De har många likheter i 

fråga om språkdiskurs och innehåll, men även en del olikheter vad gäller framställning 

och svårighetsnivå. Man kan ex konstatera att genom användande av olika typer 

propositioner anger författarna till de olika läromedlen olika grader av säkerhet kring hur 

fenomen beskrivs.  

Ytterligare en del av min konklusion blir att textdidaktiken är ett viktigt område – inte 

bara för blivande lärare i svenska, utan för alla lärare och i synnerhet de inom de 

naturvetenskapliga ämnena. Eftersom vi, lärare, i stor utsträckning använder oss av 

läromedel i vår undervisning leder det till att en del av vårt uppdrag är att kritiskt granska 

dess språk och innehåll och sedan kompensera läromedlens eventuella brister så gott vi 

kan. 
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Bilaga 1 – Gleerups (2001) 

Atomen och periodiska systemet (s. 151-154) 
Alla ämnen är uppbyggda av atomer. Ämnen som endast innehåller en sorts atomer kallas 
grundämnen. Idag känner vi till lite mer än 110 grundämnen, varav ungefär 90 finns i 
naturen. För att förstå skillnaden mellan grundämnena ska vi titta närmare på hur 
atomerna är uppbyggda. Trots att ingen har sett hur en atom ser ut inuti har man genom 
olika experiment fått fram bilder eller modeller som kan förklar hur en atom är 
uppbyggd. 

Atomens byggnad 

Atomkärna och elektronhölje 

En atom är uppbyggd av små beståndsdelar som kallas elementarpartiklar. De 
viktigaste är protoner, neutroner och elektroner. I centrum av atomen finns 
atomkärnan. Den innehåller de positivt laddade protonerna och de neutrala (oladdade) 
neutronerna. Runt kärnan rör sig de negativt laddade elektronerna med mycket stor 
hastighet i ett område som kallas elektronhölje och som till största delen är tomrum. 
Antalet protoner och anatalet elektroner i en atom är lika, varför atomen i sin helhet är 
elektriskt neutral (oladdad). 

Glimtar ur atomens historia 

”Kan man delan ett ämen i allt minre bitar hur många gånger som helst?” 

 ”Finns det några minsta beståndsedelar som ett ämne är uppbyggt av?” 

 Redan långt tillbaka i historien funderade människan över de här frågorna. En av 
de tidigaste vi känner till var greken Demokritos som levde på 400-talet f. Kr. Han ansåg 
att materien unt omkring oss bestod av osynliga smådelar och kallade dem atomer. Atom 
kommer från det grekiska ordet atomos som betyder odelbar. Demokritos ideér om 
atomer möttes av stort motstånd och föll i glömska för lång tid framöver. 

 Först under 1700-talet började vetenskapsmännen på nytt intressera sig för hur 
ämnen var uppbyggda. Så småningom ledde detta till att Demokritos ideér om atomer 
återuppstod när engelsmannen Dalton i början av 1800-talet presenterade sin atomteori. 
Enligt Dalton var alla ämnen uppbyggda av atomer som inte kunde delas upp i mindre 
beståndsdelar. En atom kunde liknas vid en massiv kula som helt igenom var likadan. 
Atomerna i ett och samma grundämne vägde lika mycket. Skillnaden mellan 
grundämnena låg i att de var uppbyggda av olika tunga atomer. 

 Att elektroner var delar av atomen visades av engelsmannen Thomson. 
Upptäckten gav honom Nobelpriset i fysik 1906. 

 År 1911 kom den engelske fysikern Rutherford med sin teori. En atom består av 
en atomkärna med positivt laddade protoner och ett elektronhölje, i vilket negativt 
laddade elektroner rör sig med stor hastighet. Rutherford fick Nobelpriset i kemi 1908. 

 År 1913 förbättrade den danske fysikern Bohr den atommodell som Rutherford 
kommit fram till. Enligt Bohr rör sig elektronerna i bestämda banor eller elektronskal. 
Boh fick nobelpriset i fysik 1922. 
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 Först 1932 upptäcktes neutronen av den engelske fysikern Chadwick. För detta 
fick han nobelpriset 1935. 

Atomnummer och masstal 

Varje grundämne har ett bestämt antal protoner i sin atomkärna. Antalet protoner i kärnan 
anges av ämnets atomnummer. Eftersom atomen i sin helhet är neutral anger också 
atomnumret totala antalet elektroner. Atomnumret för järn är 26, vilket betyder att det 
finns 26 protoner i kärnan och sammanlagt 26 elektroner i elektronhöljet. 

 Alla atomer utom den vanligaste väteatomen har förutom protoner också 
neutroner i kärnan. Antalet protoner hos ett grundämne är alltid detsamma, men antalet 
neutroner kan variera. För att ange hur en viss atomkärna är uppbyggd har man förutom 
atomnummer också infört begreppet masstal, som anger summan av antalet protoner och 
neutroner i atomkärnan. 

Isotoper 

Ett grundämnens atomer har alltid samma antal protoner i kärnan. Antalet neutroner kan 
däremot variera. Hos väteatomen finns tre olika sorter av atomkärnor. Den vanligaste 
sorten saknar neutroner i kärnan. De båda andra har en respektive två neutroner i sina 
atomkärnor. Man kallar sådana varianter av atomer för isotoper. Nästan alla grundämnen 
är uppbyggda av atomer som består av olika isotoper. 

Atommassa 

99,9 % av atomens massa (vikt) är samlad i atomkärnan. En proton och en neutron väger 
ungefär lika mycket, medan det behövs nästan 2000 elektroner för att väga upp en proton 
eller en neutron. 

 Trots att massan av en atom är mycket liten har man med olika metoder lyckats 
bestämma vad atomer väger. Den lättaste av alla atomer är väteatomen som endast väger 
0,000 000 000 000 000 000 000 0017 g eller 1,7 x 10-24 g. För att få 1 gram väte skulle 
det behövas ca 600 000 000 000 000 000 000 000 eller 6 x 1023 stycken väteatomer. 

 Eftersom det är opraktiskt att använda gram som enhet för atommassor har man 
infört en särskild för atommassa som skrivs 1 u (u = unit). Man har utgått från den 
vanligaste kolisotopen 12C och bestämt att just den kolatomen skall ha massan 12 u. Den 
här kolatomen är ungefär 12 gånger så tung som en väteatom. Atommassan för väte blir 
därför ca 1 u. 

 Eftersom de flesta grundämnena har isotoper kommer atommassa att ange 
medelvärdet av vad isotoperna väger. Så består t.ex. klor till tre fjärdedelar av kloratomer 
som väger 37 u. Medelvärdet av atommassan för alla kloratomer blir då 35,5 u vilket i 
tabeller anges som atommassan för klor. I slutet av boken finns en tabell där du kan hitta 
atommassan för de olika grundämnena. 

Formelmassa 

Formeln för en kemisk förening talar om vilka grundämnen som ingår i föreningen och 
hur den är uppbyggd. Genom att lägga samman atommassan för de atomer som ingår i 
formeln får man formelmassa. 
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Formeln för vatten är H2O och visar att vattenmolekylen består av två väteatomer och en 
syreatom.  

 Två väteatomer väger 2 x 1 u = 2 u 

 En syreatom väger 16 u 

 Formelmassan blir då 2 u + 16 u = 18 u 

Formeln för koldioxid är CO2 och talar om för oss att koldioxidmolekylen består av en 
kolatom och två syreatomer. 

 En kolatom väger 12 u 

 Två syreatomer väger 2 x 16 u = 32 u 

 Formelmassan blir då 12 u + 32 u = 44 u 

Elektronhöljet har skal 

Elektronhöljet kan liknas vid ett moln runt atomkärnan. Här rör sig elektronerna med stor 
hastighet och på olika avstånd runt kärnan. Enligt den danske fysikern Niels Bohrs teori 
är elektronerna fördelade i elektronskal runt kärnan. 

 De olika skalen kan rymma olika antal elektroner. Närmast kärnan finns K-skalet 
som kan innehålla högst 2 elektroner. Därefter följer i tur och ordning L-skalet med högst 
8 elektroner, M-skalet med högst 18 elektroner, N-skalet med högst 32 elektroner osv. 
Det högsta antalet elektroner ett skal kan rymma beräknas med formeln 2 x n2 där n står 
för skalets ordningsnummer från kärnan räknat. N-skalet har nummer 4 och kan därför 
rymma 2 x 42 = 32 elektroner. Så länge ett skal ligger som yttersta skal kan det emellertid 
aldrig innehålla mer än högst 8 elektroner. För det innersta K-skalet gäller dock alltid 2 
elektroner. 

 

(3D-bild av atomen) 
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Bilaga 2 – Puls (2002) 

Grundämnen och atomer (s 182-185) 

På 1800-talet visste man ganska mycket om olika grundämnens egenskaper. Man visste 
också att olika grundämnen bestod av olika slags atomer, som vägde olika mycket, och 
det fanns metoder för att bestämma atommassan (atomens vikt) för olika grundämnen. 
Däremot visste ingen vad det egentligen var som skiljde olika slags atomer åt.  

 Ryssen Dmitrij Ivanovitj Mendelejev (1834-1907) ordnade de kända grundämnena 
efter deras atommmassa enligt ett schema på ett sådant sätt att ämnen med liknande 
egenskaper hamnade under varandra. Han kallade schemat grundämnenas periodiska 

system (se pärmens insida). Genom att det blev luckor i schemat kunde han förutse 
egenskaper hos grundämnen som ännu inte var upptäckta! Men inte heller Mendelejev 
visste orsaken till sambanden i systemet. 

Atomen är inte odelbar 

Daltons atomteori från början av 1800-talet utgick från att atomen var odelbar (det 
grekiska ordet atomos betyder odelbar). Men det visade sig att denna teori inte var 
fullständig. Mot slutet av 1800-talet fann man att atomen besod av andra, mindre 
partiklar. 

 
 

Först upptäckte engelsmannen Joseph John Thomson de negativt laddade elektronerna år 
1897. Hans landsman Ernest Rutherford kunde 1911 visa att atomens massa var 
koncentrerad i en liten kärna som var positivt laddad. Dansken Niels Bohr skapade två år 
senare en atommodell som är ganska användbar än idag. Enligt denna modell rör sig 

Dmitrij Ivanovitj Mendelejev 

Mendelejev födes 1834 i en liten by i Sibirien. Då han var 15 år tog hans mor 
med honom till S:t Petersburg och såg till att han kom in på en matematisk-
naturvetenskaplig utbildning. Efter bara några år begav han sig till Heidelberg, 
en välkänd tysk universitetsstad, för att studera organisk kemi. 

 Vid 31 års ålder uppnådde han den eftertraktade ryska doktorsgraden. Då 
hade han redan under ett år varit professor i kemi vid tekniska högskolan i S:t 
Petersburg. 

 Mendelejev kunde med hjälp av sitt periodiska system med en 
imponerande träffsäkerhet förutsäga egenskaper hos oupptäckta grundämnen. 
Tack vare dessa förutsägelser kunde andra forskare upptäcka flera nya 
grundämnen. Skandium hittades av Lars Fredrik Nilsson från Uppsala, gallium 
av en vetenskapsman från Frankrike, och germanium av en tysk forskare, osv. 

 Trots sina stora vetenskapliga insatser fick Mendelejev aldrig något 
nobelpris i kemi. 
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elektronerna i bestämda banor runt atomkärnan. Nu började man förstå vad skillnaderna 
mellan de olika atomslagen berodde på. 

Atomens delar 

Det är vanligt att man ritar en atom som en kula. Men det mesta av ”kulan” är faktiskt 
tomrum! I mitten finns atomkärnan. Den är positivt laddad (+). Runt atomkärnan kretsar 
de negativt laddade elektronerna (-). De rör sig oerhört snabbt och tycks vara överallt i 
atomen. Ibland markeras de som moln. Man kan räkna ut hur det bör se ut, men ingen har 
sett en elektron. Därför använder man modeller för att illustrera elektronerna, t ex Bohrs 
atommodell (se marginalen)  

(en bild av en gul atomkärna med en grå tjockare cirkel runt där två blå prickar 

(elektroner) finns utmarkerade). 

 Inte ens atomkärnan är odelbar har det visat sig. Den består av positivt laddade 
protoner och oladdade neutroner. 

 En proton och neutron väger ungefär lika mycket: en atommassenhet, 1 u. En 
elektron väger mindre än en tusendels u. 

Atomen är elektriskt neutral 

Både atomkärnan och elektronerna har alltså laddning. En atom har alltid lika många 
plus- som minusladdningar. Atomen i sin helhet är därför elektriskt neutral. I t ex 
heliumatomen ger de två protonerna två positiva laddningar och de två elektronerna två 
negativa. Eftersom det är lika många laddningar av varje slag är hela atomen oladdad, dvs 
elektriskt neutral (se bild i marginalen)  

(två bilder liknande ovan men i den ena är de blå prickarna märkta med ett e inuti och 

kärnan är uppdelad i fyra prickar, varav två märkta med p och två med n. Den andra har 

i de blå prickarna ett – och i den gula kärnan står det 2+). 

Olika slags atomer 

Varje grundämnes atomer har ett bestämt antal protoner och lika många elektroner. Det är 
antalet protoner i en kärna som bestämmer vilket atomslag kärnan tillhör. Inom ett 
atomslag finns det olika varianter, s k isotoper, med olika många neutroner i sina kärnor. 
De väger olika mycket men har samma kemiska egenskaper, eftersom de tillhör samma 
atomslag.  

 I naturen förekommer för varje atomslag en blandning av olika isotoper. Här 
nedan beskriver vi bara den vanligaste av dem. Elektronerna finns i atomen på olika 
avstånd från atomkärnan. Förenklat kan man säga att de fördelar sig på olika 
elektronskal. Inifrån och ut kallas skalen K-, L-, M- och N-skalet. 

Väte 

Den enklast uppbyggda atomen, väteatomen, består av endast en proton och en elektron. 
Elektronen befinner sig i K-skalet. En enkel bild av väteatomen kan då se ut som bilden 
visar. 
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Helium 

Helium har två protoner i kärnan, som då får laddningen 2+. (I kärnan finns också två 
neutroner.) I K-skalet finns två elektroner, och därmed är K-skalet fullt. Fullt yttersta skal 
är en stabil form. 

Bor 

Bor har fem protoner i atomkärnan. Den får därmed laddningen 5+. De fem elektronerna 
fyller först K-skalet med två elektroner. De tre som är kvar hamnar i L-skalet. 

Neon 

Neon har en kärna med 10 protoner och därmed 10 plusladdningar. De 10 elektronerna 
fyller både K- och L-skalen. 

Natrium 

Natrium har en atomkärna med elva protoner. Laddningen är alltså 11+. De elva 
elektronerna behöver tre skal för att ”få plats”: 

2 elektroner i K-skalet (fullt) 

8 elektroner i L-skalet (fullt) 

1 elektron i M-skalet 

Summa: 11 elektroner 

Elektronernas olika skal 

Elektronerna i en atom ligger alltid i ett skal som är så nära kärnan som möjligt. Det 
innersta skalet, K-skalet,  kan bara innehålla högst två elektroner. Utanför K-skalet ligger, 
hos större atomer, L-, M-, N-skalet, osv (se bilden). 

 L-skalet rymmer åtta elektroner. I skalen utanför L-skalet ryms visserligen fler 
elektroner än åtta, men i det skal som är ytterst i en oladdad atom kan det aldrig finnas 
mer än åtta elektroner. Antalet elektoner i det yttersta skalet har avgörande betydelse för 
atomens kemiska egenskaper. De kallas för valenselektroner. 

Atomnummer 

Varje grundämne har ett atomnummer. Det talar om för oss hur många protoner och 
elektroner det finns i dess atomer. 

Atomnumret = antalet protoner = antalet elektroner 

I följande tabell över de första 20 grundämnena ser du hur man kan utläsa antalet 
elektroner hos ett atomslag, när man vet atomnumret. Man ser också hur de fördelar sig 
på elektronskalen. 

 

(Här följer en Tabell över de tjugo första, med kolumner för varje skal (K-N) och 

fördelningen av elektroner i dessa)  
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Bilaga 3 – Spektrum (2002) 
Inledning (s. 245-251) 

Tänk vad fel de hade, de tidiga kemisterna som kallade atomerna för just atomer. Atom 
betyder nämligen odelbar. Men idag vet vi att atomen kan delas upp i ännu mindre delar. 
Varje atom har en kärna. Runt den rör sig partiklar som kallas elektroner med en 
svindlande hastighet.  

 Atomens inre hjälper oss att förstå mer om världen runt omkring oss och varför 
olika grundämnen fungerar så olika. 

1. Har du hört talas om någon av atomens delar? 
2. Du har sett att grundämnen finns sorterade i ett periodiskt system. Vad tror du 

ligger bakom de olika ämnenas placering i systemet? 
 

Atomens delar 

Atomen består av små delar 

Alla de miljontals ämnen som finns runt omkring oss är byggda av ungefär 100 olika 
atomslag. Alla atomslag är sin tur uppbyggda av några få ännu mindre partiklar. De 
viktigaste heter protoner och elektroner. 

Protonerna avgör vilket atomslag det är 

I mitten av alla atomerna finns en atomkärna. I den finns protoner. Runt atomkärnan 
kretsar små partiklar med otrolig hastighet. De kallas elektroner. 

 Det är antalet protoner som bestämmer vilket atomslag det är. En väteatom har till 
exempel en proton, och en heliumatom har två. En syreatom har åtta protoner och en 
järnatom har 26 stycken. 

 I en atom finns det alltid lika många elektroner som protoner. Runt heliumkärnan 
finns det alltså två elektroner, och runt järnkärnan 26. 

 

 

 

Fördjupning Atomen är mest tomrum 

Även om en atom är oerhört liten är förstås delarna som den 
är byggd av ännu mindre. En atom är ugnefär en tiomiljondels 
millimeter. Men atomkärnan är 30 000 gånger mindre än 
atomen. Om hela atomen vore stor som globen i Stockholm, 
skulle atomkärnan inte vara större än ett blåbär! 

 Elektronerna är ännu mindre än kärnan. Den allra 
största delen av atomen, mellan kärnan och elektronerna, är 
alldeles tom. Där finns ingenting, inte ens luft, eftersom luften 
själv består av atomer. 
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Protoner och elektroner har olika laddning 

Protoner och elektroner har något som kallas elektrisk laddning. Protonerna är positivt 
laddade (+) och elektronerna negativt laddade(-).  

 Det är svårt att säga precis vad elektriska laddningar är för något, men vi kan 
beskriva hur de påverkar varandra. Olika laddningar dras till varandra, medan lika 
laddningar stöter bort varandra.  

 Den minusladdade elektronen och den plusladdade protonen dras därför mot 
varandra. Men eftersom elektronerna rör sig så snabbt runt kärnan dras de aldrig in i den. 

 Eftersom en atom har lika många protoner som elektroner har den lika många 
plus- och minusladdningar. Laddningarna tar då ut varandra – atomen är som helhet 
elektriskt neutral. 

 

Sedan följer ett ”Testa dig själv 13.1” med sex frågor där svaren går att finna i texten 

ovan. 

 

13.2 Periodiska systemet sorterar atomer 

På jakt efter grundämnenas familjer 

Under 1800-talet började kemisterna förstå skillnaden mellan grundämnen och kemiska 
föreningar. När de sakta lärde sig mer om atomer insåg de att grundämnen består av ett 
enda slags atomer. Kemiska föreningar däremot bestod av flera olika atomslag. 

 Men det var ändå inte lätt. Det fanns ju så många olika grundämnen och atomslag. 
Hur skulle kemsiterna kunna hålla reda på alla? Många försökte ordna grundämnena i 
något slags system. Men de fick det aldrig att stämma helt. 

Mendelejev upptäckte det periodiska systemet 

En kväll i februari år 1869 satt den ryske kemiprofessorn Dimitrij Mendelejev och 
funderade över en ny lärobok som han höll på att skriva. Han tyckte det skulle vara 
lättare att lära ut grundämnena om han kunde dela in dem i grupper.  

 Han skrev upp alla kända grundämnen på små kort. Så började han placera ut 
korten i ordning efter hur tunga atomerna var. Plötsligt gjorde han en upptäckt. Om han 
inte lade korten i en lång rad utan i ett slags rutmönster, hamnade ämnen med liknande 
egenskaper under varandra i lodräta rader. Mendelejv hade upptäckt det periodiska 
systemet. 

Atomnummer anger antalet protoner 

Det periodiska systemet som vi använder idag liknar på många sätt det som Mendeljev 
skapade. Systemet är en tabell över alla olika grundämnen och atomslag. Varje atomslag 
har ett nummer som talar om hur många protoner atomen innehåller. Det kallas 
atomnummer.  
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 Väte är det enklaste atomslaget och har bara en proton. Det har därför 
atomnummer 1 och kommer först i systemet. Sedan har varje nytt atomslag en proton mer 
än det föregående. 

Perioder och grupper 

De vågräta raderna i systemet kallas perioder. De lodräta kallas grupper. Alla 
grundämnen i en viss grupp har liknande egenskaper. 

 Längst till höger i systemet hittar du exempelvis grupp nummer 18 – ädelgaserna. 
Dit hör grundämnen som helium (He), neon (Ne) och argon (Ar). Ädelgaserna vill inte 
bilda föreningar med andra atomer. Istället vill varje atom vara för sig själv. Den 
egenskapen är gemensam för alla ämnen i ädelgasgruppen. 

Elektronerna finns i skal 

Vad är det då som gör att alla grundämnen i en grupp har liknade egenskaper? För att 
förstå det måste vi titta närmare på elektronerna. Elektronerna rör sig i olika banor runt 
atomkärnan. Banorna brukar kallas för elektronskal och omger atomkärnan ungefär som 
ett nötskal omger en nötkärna. Fast i en atom finns det oftast flera skal utanpå varandra. 
Det innersta skalet brukar kallas K-skalet, det andra L-skalet, det tredje M-skalet, och så 
vidare. 

 Alla skal har plats för mer än en elektron. I K-skalet ryms det bara två elektroner, 
men i de övriga finns det plats för fler. Lite förenklat kan man säga att de har plats för 
åtta elektroner var. 

 Skalen fylls på inifrån allt eftersom atomslagen får fler elektroner. 

Ädelgaserna har fulla skal 

Vad har då elektronskalen med ädelgaser att göra? Jo, gemensamt för alla atomer i 
ädelgasgruppen är att de har fulla elektronskal.  

 Helium som står högst upp i gruppen har atomnummer två. Heliumatomen har 
alltså två protoner och två elektroner. Det betyder att det innersta skalet, K-skalet, är fullt. 
Neon har atomnummer tio och alltså tio elektroner. Två finns i K-skalet och åtta i L-
skalet. Båda skalen är alltså fulla.  

 Fortsätter vi nerår i gruppen visar det sig att argon har tre fulla skal, krypton har 
fyra, och så vidare. 
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Ämnen i en grupp har lika många valenselektroner 

Nu jämför vi ädelgaserna med grupp 17 som finns till vänster om dem. Högst upp finns 
grundämnet flour, F. Flour har atomnummer nio och har alltså nio elektroner. Två av dem 
finns i K-skalet och de andra sju i L-skalet. Men L-skalet har plats för åtta elektroner. 
Alltså är det inte fullt.  

 Elektronerna i atomens yttersta skal brukar kallas valenselektroner. Flour har 
alltså sju valenselektroner. Det har de andra atomslagen i den här gruppen också. Det är 
det som gör att de har liknande egenskaper.  

 På samma sätt fungerar det med de övriga grupperna i det periodiska systemet. I 
grupp 1 har atomerna en valenselektron, i grupp 2 har de två, och så vidare. 

Ämnen i en period har lika många elektronskal 

Ju längre till höger i en period vi kommer, desto fler valenselektroner har atomerna. I 
ädelgaserna längst till höger är skalet fullt. Gemensamt för alla atomslag i en period är att 
de har sina valenselektroner i samma skal. Atomslagen i en period har alltså lika många 
elektronskal. 

 Den översta perioden, period 1, består bara av väte och helium. De har sina 
valenselektroner i K-skalet som är det innersta skalet. Nästa period börjar med litium och 
slutar i neon. Där finns valenselektroner i L-skalet, och så vidare. 

 

Historia Thomson, Rutherford och Bohr visade atomens byggnad 

För drygt 100 år sedan började forskarna förstå att atomen inte var odelbar. År 
1897 upptäcktes elektronerna av den engelska fysikern J.J. Thomson. Men 
fortfarande visste ingen hur elektronerna hängde ihop med resten av atomen. 
En del forskare tänkte sig elektronerna som ”russin” inuti en positivt laddad 
”kaka”. 

 På bilden ser du den engelska kemisten Ernest Rutherford. År 1909 
testade han att skicka en stråle av små atomkärnor mot en mycket tunn 
guldfolie. De flesta atomkärnorna åkte rätt igenom, men några studsade 
tillbaka. Rutherford gissade då att det måste finnas en positiv kärna i mitten av 
guldatomerna. Bara de kärnor i strålen som kom rakt på en guldatomkärna 
studsade tillbaka. De andra kunde åka igenom mellan kärnan och elektronerna. 
Elektronerna måste alltså vara mycket små och röra sig runt kärnan. 

 Några år senare förbättrades Rutherfords modell liet av hans danske 
elev Niels Bohr, som bland annat kunde förklar varför elektronerna inte åker in 
i atomkärnan. Både Thompson, Rutherford och bohr fick Nobelpriset för sina 
upptäckter. De två sista har dessutom fått grundämnen uppkallade efter sig – 
Rutherfordium och Bohrium. 


