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Förord 
Jag vill börja med att tacka min handledare Tor Nilsson för de många goda råd du 
bidragit med och all uppmuntran du gett mig. Jag vill även tacka alla studenter som 
deltagit i undersökningen, det är Er medverkan som gjort denna undersökning 
möjlig. Ett speciellt tack till Docent Simon Dunne för idén till examensarbetet och allt 
stöd du gett mig under arbetets gång. Slutligen vill jag tacka min familj för den 
tolerans ni visat när det gäller mitt skrivande som så många gånger dragit ut på tiden. 

1 Inledning 
Det västerländska samhället bygger till stor del på kunskaper inom 
naturvetenskapliga ämnen, däribland kemi. Elever ifrågasätter många gånger varför 
de ska läsa ämnen som kemi och motiverar detta med att de ändå inte har tänkt sig 
en framtid som naturvetare. Det gäller att få dem att förstå att kemin har en viktig 
roll i den utveckling som sker i världen sett ur ekonomiska, kulturella, demokratiska 
och allmännyttiga perspektiv. Skolverket skriver i Betyg och studieresultat i 
gymnasieskolan (2004) att av totalt 9907 elever som slutförde gymnasiet med 
slutbetyg läsåret 2003/2004 från ett naturvetenskapligt program var det hela 79,5 % 
som inom tre år övergick till någon form av högskolestudier. Det var i särklass det 
program varifrån de flesta elever fortsatte till högskolestudier inom samma 
tidsperiod.  Varken kemi A eller Kemi B är kärnämnen på gymnasial nivå, utan ingår i 
naturvetenskapliga inriktningar.  Inom dessa inriktningar är Kemi A en obligatorisk 
kurs, medan Kemi B är valbar. De elever som läser kemi och har som avsikt att 
fortsätta läsa kemi på högskola eller universitet behöver få den grund som krävs för 
fortsatta studier. Kursplaner i kemi A och kemi B ger riktlinjer för vad varje elev ska 
ha uppnått efter avslutad kurs, men dessa riktlinjer är väldigt övergripande och ger 
stor möjlighet till den undervisande läraren att styra innehållet, vilket författarna till 
Kursplanen – ett rättssnöre? (2008) skriver om. I kemin på gymnasial nivå läser 
eleverna bland annat om några centrala former av kemiska bindningar och det på en 
nivå som kan ses som grunden till fortsatta studier i kemi. Den vanligaste 
kurslitteraturen som används på gymnasiet går inte in så djupt på hur bindningarna 
är uppbyggda och vad som egentligen sker när bindningar bildas och bryts. Eftersom 
det är många elever som fortsätter att studera på eftergymnasial nivå förefaller det 
intressant att veta vad dessa elever uppfattar som svårigheter i kemi med fokus på 
kemisk bindning för att kunna underlätta övergången.  

Bindningar är grunden till all kemisk verksamhet. Oavsett vilken del av kemin man 
intresserar sig för kommer man inte ifrån att bindningarna har en central roll. Alla 
ämnens egenskaper bygger på bindningarna och därför är det viktigt att veta vilka 
konsekvenser bindningarna har för egenskaperna. Elever som läser andra ämnen än 
kemi kan ofta välja att läsa dessa ämnen lite spritt och kan sedan lägga ihop 
pusselbitarna för att få en helhet. I kemin utgör detta ett problem just för att det är 
mer av ett linjärt ämne där allt man lär sig bygger på tidigare kunskaper. Detta gör att 
elever ofta inte förstår väsentliga delar i kemin just för att de inte har tillräckliga 
grundkunskaper. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till att många upplever 
kemi som ett svårt ämne. Om kursplanen för kemi A (se bilaga 6) jämförs med 
kursplanerna för de kurser som studenterna vanligtvis läser under sitt första år på 
utbildningar inom kemi på högskolan (se bilaga 8, 9 och 10) är det första året i stort 
sett en upprepning med viss fördjupning.  
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2 Problemformulering 
Under samtal med studenter på högskolan har det diskuterats att många tycker att 
det är ett stort glapp mellan kemin på gymnasial nivå och kemin på högskolenivå och 
hur kommer det sig med tanke på att kursplanerna egentligen inte ger utrymme för 
det? Genom att jämföra kursplanerna för kemi A och kemi B på gymnasial nivå med 
kursplanerna för de kurser som studenterna inom området kemi läser under sitt 
första år på högskolan, så borde första året fungera mer som en upprepning med viss 
fördjupning av gymnasiekunskaperna. Har studenterna egentligen den förståelse som 
krävs för att kunna redogöra för hur molekyler är uppbyggda och hur de interagerar 
med varandra samt hur bindningarna är kopplade till ett ämnes pKa-värde? Finns det 
ett glapp eller är det uppfattade glappet ett resultat av ett nytt arbetssätt? 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka studenternas erfarenheter av övergången 
från studier i kemi på gymnasial nivå till studier i kemi på högskolan.  
Undersökningen syftar även till att ta reda på vad studenterna upplevt som 
svårigheter på gymnasial nivå, både allmänt i kemin och specifikt gällande 
förståelsen för bindningar, för att se om dessa svårigheter har förändrats efter ett år 
på högskolan och hur deras förkunskaper påverkat deras resultat. 

2.2 Forskningsfrågor 
1. Finns det ett glapp i undervisningen från gymnasiet till högskolan med 

avseende på kemiska bindningar enligt studenterna och stämmer detta 
överrens med vad kursplanerna ger utrymme för? 

2. Hur upplever studenterna övergången från gymnasiet till högskolan  
när det gäller studier i kemi? 

3. Uppvisar studenterna den förståelse som krävs vad gäller kemiska bindningar 
kopplat till pKa? 
 

2.3 Begreppsdefinitioner 
Om den person som nämns studerar på gymnasial nivå benämns denne som elev och 
i de fall personen i fråga studerar på högskolenivå benämns denne som student. 

3 Teoretisk bakgrund 
I den svenska skolan ska lärarna utgå ifrån läroplaner när de planerar sin 
verksamhet. På gymnasial nivå används Läroplanen för de friviliga skolformerna 
(Lpf 94). Liksom alla andra ämnen som ingår i läroplanen så gäller det att motivera 
varför just kemin ska ha en plats i skolan. Sjøberg (2005) hävdar att 
naturvetenskapen är en viktig del i skolan då dess mål är att beskriva och förklara 
verkligheten. Naturvetenskap räknas, internationellt sett, som det tredje viktigaste 
ämnet efter modersmål och matematik. Att naturvetenskap är ett viktigt ämne 
motiverar författaren med att kunskaper inom ämnet har en central roll vad gäller 
landets och befolkningens ekonomi, nytta, demokrati och kultur. Det första 
argumentet författaren beskriver är ekonomiargumentet som han motiverar med att 
vi i västervärlden idag lever i ett högteknologiskt samhälle där kunskaper inom 
naturvetenskap är ekonomiskt lönsamt. Vidare skriver författaren om den nytta vi 
har av kunskap inom naturvetenskap i vårt vardagsliv, att dessa har förenklat vår 
vardag betydligt. Att kunskaper inom naturvetenskap är viktigt ur ett demokratiskt 
perspektiv handlar om att man måste förstå en situation för att kunna påverka den 
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och att många viktiga debatter och samhällsproblem idag har en stark koppling till 
naturvetenskapen. Vidare skriver författaren att naturvetenskap är en viktig del i 
kulturarvet eftersom naturvetenskapen har format den kultur som råder i dag. 

Ovanstående fyra argument tas även upp i skolverkets rapport Nationell utvärdering 
av grundskolan (2003) där det står att naturvetenskapen är en del av samhället och 
är ett ämne där många etiska ställningstaganden krävs samt att kritiskt granska och 
värdera är något som utövas i det naturvetenskapliga klassrummet. Samtidigt tar 
författarna till rapporten upp att det moderna samhället vi lever i idag inte skulle 
kunna utvecklats om inte viktiga naturvetenskapliga förklaringar bakom bl.a. energi, 
kemiska reaktioner, DNA, bakterier och mycket annat hade funnits. 

       
      Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, 
      ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors  
      kunskaper och sätt att arbeta (Lpf 94). 

 
I Sverige börjar eleverna läsa kemi i högstadiet och enligt Naturorienterande ämnen, 
ämnesrapport till rapport 252 NU-03 (2003) gjordes en undersökning där 1720 
elever i årskurs 9 svarade på frågor om och kring naturvetenskapen. Resultatet visade 
att eleverna i årskurs 9 över lag inte ansåg att kunskaper i kemi var viktigt inför deras 
tilltänkta framtida yrke samt att eleverna tycker att ämnet är svårt. Flickorna visade 
ett större intresse för ämnet biologi än ämnena fysik och kemi medan pojkarna visade 
ett lika stort intresse för alla tre ämnen. Intressant var att resultatet var detsamma 
1992. Trots detta finns det ändå ett stort intresse bland svenska ungdomar att läsa 
gymnasieprogram inom naturvetenskapliga inriktningar. Enligt skolverkets statistik 
(elever läsår 2007/2008, tabell 3a) framgår det att 11 338 elever av totalt 125496 
elever sökte naturvetenskapliga programmet som sitt förstahandsval till gymnasiet 
läsåret 2007/2008. 

Kemin är enligt Sjøberg (2005) ett viktigt ämne och kemiska bindningar är en central 
del i kemin eftersom allt bygger på att atomer kan förenas till molekyler och bygga 
upp alla de ämnen som omger oss. De bindningar som finns inom och mellan 
molekyler har en central roll när det gäller ämnens egenskaper. I kemin på gymnasial 
nivå är bindningarna och bindningarnas roll i kemiska reaktioner en liten del och när 
sedan eleverna påbörjar en högskoleutbildning krävs förståelse om just kemiska 
bindningar för att förstå reaktionslära, termodynamik, kinetik och så vidare.  

3.1 Kemiska bindningar 
Molekyler är uppbyggda av atomer och enkelt förklarat är det interaktioner mellan 
elektronerna i atomernas respektive yttersta skal, så kallat valensskal, som leder till 
bindningar av olika slag. I en molekyl finns vanligtvis fler än bara en bindningstyp 
mellan de ingående atomslagen. För att förstå hur bindningar bildas och bryts är det 
viktigt att förstå elektronernas roll. Enligt Teichert & Stacy (2002) krävs det energi 
för att bryta bindningar och omvänt gäller då nya bindningar bildas, d.v.s. energi 
frigörs. Det finns två olika modeller som förklarar hur atomen är uppbygg, dels 
Bohr´s atommodell och dels orbitalteorin som är en vidareutveckling av Bohr´s 
atommodell. På gymnasial nivå används nästan uteslutande Bohr´s atommodell som 
är en 2D-modell, medan det på högskolenivå framförallt orbitalteorin används som 
är en 3D-modell.  Enligt Bohr´s atommodell rör sig elektronerna i bestämda banor 
kring atomkärnan, i olika energinivåer som kallas skal. Varje elektronskal 
representerar då en viss energinivå. Dessa benämns då med bokstäverna K, L, M och 
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så vidare. Bohr´s atommodell är en förenklad bild av verkligheten. 
Elektronkonfigurationen, hur elektronerna placeras i de respektive skalen, handlar 
om en betydligt mer komplicerad uppbyggnad av atomerna än så. Ellervik & Sterner 
(2004) skriver att elektronerna befinner sig på olika energinivåer i inom ett skal, i så 
kallade orbitaler. Dessa representerar den plats där elektronerna i en atom befinner 
sig mestadels av tiden. Ett elektronskal består enligt orbitalteorin av en eller flera 
orbitaler. Det innersta elektronskalet består av en 1s-orbital, i nästkommande 
elektronskal finns en 2s-orbital och tre 2p-orbitaler, i nästkommande elektronskal 
finns en 3s-orbital, tre 3p-orbitaler, fem 3d-orbitaler (se figur 1a-c för grundämnet 
broms atomorbitaler). 
 
 

 
 

Figur 1a. Atomorbitaler från det första och andra skalet för Brom i sin relativa 
storlek. Samtliga orbitaler har beräknats med Hyperchem® Release 5.0, 
Hypercube, Inc, 1996. 
 

 
 
Figur 1b. Atomorbitaler från det tredje skalet för Brom i sin relativa storlek.  
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Figur 1c. Atomorbitaler från det fjärde skalet för Brom i sin relativa storlek.  
 
 
Solomons & Fryhle (2004) förklarar att elektronerna fylls på i vardera elektronskal 
efter tre regler: Aufbau-principen säger att elektronerna alltid hamnar i den orbital 
som har lägst energi, Pauli-principen säger att det bara får plats två elektroner i varje 
orbital (med motsatt spinn) och Hunds regel som säger att elektronerna fördelas lika 
i orbitaler med samma energi innan någon av dessa orbitaler får sin andra elektron 
(se figur 2). 
 
 
    Bohr´s                                            Orbitalteorin 
    atommodell 

     

         

  

 

 

 

 

Figur 2. De olika skalen enligt Bohr´s atommodell och orbitalteorin som visar hur 
elektronerna fylls på i de respektive skalen och i orbitalerna utifrån aufbau-
principen, Pauli-principen och Hunds regel . 

Första skalet (K)  2 e-                         1s 

 Andra skalet (L)  8 e-                        2s     2p 

Tredje skalet (M)  8 e -                      3s     3p     3d 

Yttersta skalet (N)   2 e-                    4s     4p     4d     4f 

                                                               5s     5p     5d     5f  

                                                               6s     6p     6d 

                                                               7s     7p 

Första skalet, innerst (K)  2 e-  

 

Andra skalet   (L)  8 e-                      

Tredje skalet   (M)  18 e -                  

Fjärde skalet   (N) 32 e -                   
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Keeler & Wother (2003) förklarar att på grund av att de inre elektronskalen är fyllda 
är det bara elektroner i det yttersta skalet som interagerar med orbitaler från andra 
atomer. Detta skal kallas för valensskal och elektroner som befinner sig där kallas 
valenselektroner. När det yttersta skalet är fullt har denna atom uppnått en 
ädelgaselektronstruktur, vilket alla atomer strävar efter för maximal stabilitet. 
Genom att ta reaktionen mellan natriummetall och klorgas som exempel kan 
interaktionen mellan elektronerna från de olika atomerna beskrivas. För att få ett 
fullt yttersta skal måste natrium ge bort sin enda valenselektron eller få sju stycken 
till, klor å andra sidan behöver bara en elektron för att nå argons 
elektronkonfiguration eller förlora sju för att uppnå ett fullt yttersta skal. Eftersom 
det är lättare att ge bort en elektron än att ta emot sju, så ger natrium sin bort sin 
valenselektron till klor. 

Den grad till vilken en elektron överförs från en atom till en annan bestäms till stor 
del av elektronegativitetsskillnaden mellan de två interagerande atomerna och 
orbitalöverlappningen mellan deras respektive valensorbitaler. I exemplet ovan ger 
natrium bort sin elektron helt till klor med uppkomst av en natriumkatjon och en 
kloranjon. Bindning som uppstår emellan dem efteråt blir elektrostatisk i karaktär. 
Ellervik & Sterner (2004) skriver att olika atomslag har olika stark förmåga att dra till 
sig elektroner. Förmågan att dra till sig elektroner benämns elektronegativitet och ett 
högt elektronegativitetsvärde tyder på att atomslaget har en stark förmåga att dra till 
sig elektroner. Den atom som har ett högre värde på elektronegativiteten drar 
elektronerna hårdare till sig och får på så vis en partiellt negativ laddning, det 
uppstår en dipol, en ojämn elektrondistribution inom en bindning eller molekyl.  Om 
istället två atomer med samma elektronegativitet interagerar så delas elektroner jämt 
mellan atomer. Det finns en rad olika bindningstyper att hålla isär och förstå för att 
begripa kemin. Genom att se hur mycket energi det krävs för att bryta respektive 
bindningstyp fås en uppfattning om deras bidrag till sammanhållning inom 
molekyler och mellan molekyler (se tabell 1). 
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Tabell 1. Beskrivning av de olika bindningstyperna där det framgår mängden 
energi som krävs för att bryta respektive bindning.  

Bindningstyp            Exempel Bindningsstyrka 

 
Jonbindning 

               

      Na
+ Cl-

    
             

 
Väldigt stark, det krävs mer än 
520 kJ/mol att bryta en 
jonbindning 

Kovalent bindning                 Cl Cl  
Opolär kovalent bindningen 

              

                H Cl  
     Polär kovalent bindning 
               

Stark, det krävs 140-520 kJ/mol 

att bryta en kovalent bindning 

 

 

Jon-dipolbindning  
 

Na
+ O δ+δ-

 
                         

Stark, det krävs 40-140 kJ/mol att 
bryta en jon-dipolbindning 

Dipol-dipol bindning 
inklusive vätebindning 

O Oδ+ δ+δ - δ -

 

          Dipol-dipolbindning 

   H
O

H
H

O H

H
OH H

O H
H

O
H

H O
H

 

              Vätebindning 

 

Medelstark, det krävs 4-40 
kJ/mol att bryta en dipol-
dipolbindning 

 

 

Van der Waals-bindning 
(Tillfällig dipol) 

 
δ+

δ+

δ+
δ-

δ-
δ-

 

Svag, det krävs 1,9 kJ/mol att 
bryta en van der Waalsbindning 

Källa: Graham (1995) och Solomons & Fryhle (2000). 
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3.1.1 Kovalent bindning 
Ellervik och Sterner (2004) skriver att kovalenta bindningar uppstår när atomer 
delar på ett elektronpar för att atomernas yttersta skal skall bli fullt, d.v.s. uppnå 
ädelgasstruktur. Mellan två kolatomer som till exempel i etan uppstår en kovalent 
bindning där elektronerna delas lika mellan de båda kolatomerna (se figur 3a). 

 

 

Figur 3a. Molekylär orbital representation av den C-C σ-bindningen i etan. 

När det är två elektronpar som delas mellan atomerna är det frågan om en 
dubbelbindning. Det innebär att atomerna dras närmare varandra och ger en 
starkare bindning (se figur 3b). 

 

 

Figur 3b. Molekylär orbital som representerar C=C π-bindningen i eten. 

 
När elektronerna istället delar på tre elektronpar ger det upphov till en 
trippelbindning (se figur 3c). 
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Figur 3c. Molekylär orbital som representerar CΞC π-bindningarna i etyn. 

I de fall då kovalenta bindningar uppstår mellan olika atomslag är det i regel så att 
det ena atomslaget drar lite hårdare i elektronerna än det andra atomslaget. 
Elektronparet är då lite förskjutet i riktning mot den mer elektronegativa atomen. I 
de fall där den mer elektronegativa atomen drar hårdare i elektronerna i en kovalent 
bindning blir den polariserad, d.v.s. en polär kovalent bindning. Detta ger upphov till 
induktiv effekt som innebär att elektrondensiteten runt ett atomslag till viss del beror 
på elektronegativiteten av atomen som är bunden till sig. Det är en flytande övergång 
mellan strikt kovalent bindning till polär kovalent bindning samt jonbindning. 
(Ellervik och Sterner, 2004) 

Solomons & Fryhle (2000) beskriver hur elektronerna inom de olika orbitalerna 
befinner sig så långt ifrån varandra som möjligt eftersom elektronerna är negativt 
laddade och då repellerar varandra. På så vis måste atomorbitalerna omfördela sig 
för att bäst optimera bindningar och samtidigt undvika elektron-
elektroninteraktioner.  

3.1.2 Jonbindning 
Jonbindning är en bindningstyp som förekommer mellan olika molekyljoner eller 
olika atomslag av motsatt laddning (se tabell 1). Housecroft & Constable (2006) 
skriver att det sker genom att positiva joner och negativa joner attraherar varandra 
elektrostatiskt. Som exempel ges bildandet av saltet natriumklorid då natrium avger 
en elektron från sin yttersta s-orbital och bildar en positiv natriumjon, medan 
kloratomen tar upp den elektron som natriumjoner avgivit och på så vis får 
ytterligare en elektron i sin yttersta p-orbital och bildar därmed en negativt laddad 
kloridjon. 

3.1.3 Dipoldipol bindning 
Dipol-dipol bindningar uppstår till följd av att partiellt positiva poler på en molekyl 
interagerar med partiellt negativa poler inom en annan molekyl (se tabell 1). Ellervik 
& Sterner (2004) förklarar detta med interaktionerna mellan ett antal 
vattenmolekyler. Då är syret partiellt negativt laddat eftersom syre är mer 
elektronegativt än väte. De båda vätena blir istället partiellt positivt laddade i relation 
till syret. De motsatta laddningarna attraherar varandra så att det uppstår en 
interaktion mellan dem, vilket sker i form av en dipol-dipol bindning. Ellervik och 
Sterner (2004) skriver att vätebindningar egentligen är en form av dipol-
dipolbindning, men ovanligt starka sådana (se tabell 1). Att det är p.g.a. den viktiga 
funktion som den har både gällande kemiska och biologiska sammanhang som den 
fått ett eget namn. Keeler & Wother (2003) skriver att vätebindningar bildas som en 
följd av att det finns ett surt väte, d.v.s. ett väte som är kopplat till en elektronegativ 
atom(N, O och F). På så vis kan sedan en molekyl med ett fritt elektronpar binda till 
det sura vätet och bilda en vätebindning. Även Solomons & Fryhle (2004) förklarar 
det hela med att det uppstår väldigt starka dipol-dipol krafter mellan väteatomer och 
starkt elektronegativa ämnen som kväve, syre eller flour. 

3.1.4 Van der Waalsbindning 
Graham (1995) skriver att den svagaste bindningstypen som är känd idag är van der 
Waalsbindningen. Solomons & Fryhle (2004) skriver att bindningens styrka är 
proportionell mot arean på molekylen och att bindningstypen uppkommer mellan 
atomer med redan fullt yttersta skal och verkar bara då det är en kort avstånd. Van 
der Waals krafter är intermolekylära krafter, d.v.s. bindningstyp mellan olika 
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molekyler. Bindningstypen uppkommer genom interaktioner mellan tillfälliga dipoler 
som uppstår på grund av tillfälliga ojämnheter i elektrondistribution. Dessa uppstår 
på grund av elektronernas konstanta rörelser. Ojämn elektronfördelning inom en 
molekyl uppstår tillfälligt och underlättar interaktionmed tillfälliga laddningar inom 
andra molekyler (se tabell 1). 

3.2 Bindningars inverkan på ämnens egenskaper 
Vad som ligger bakom många kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika ämnen är 
just bindningarna. Ämnens flyktighet, löslighet, syra/bas egenskaper, reaktivitet och 
biologiska egenskaper kan relateras till bindningarnas typ och styrka. För att jämföra 
en syras styrka med en annan har begreppet pKa införts, där p står för att det är den 
negativa 10-logaritmen, K att det är en jämviktskonstant och a för acidity (surhet). 
Vad som ligger bakom många kemiska och fysikaliska egenskaper är just 
bindningarna. (Ellervik & Sterner, 2004) 

3.2.1 Syrastyrka 
Solomons & Fryhle (2004) skriver att svaga syror endast lämnar över en liten del av 
sina protoner till basen som den reagerar med, medan en stark syra lämnar över alla 
sina protoner, därmed sker en fullständig protolys. Starka syror har låga pKa-värden i 
förhållande till svaga syror som har högre värden. När en syra reagerar med vatten 
avger syran sina protoner till en vattenmolekyl och då bildas en oxoniumjon och 
basformen av syran, A-, enligt följande reaktionsformel:  

HA   +   H2O H3O+    +   A-
 

En stark syra har en svag H-A bindning och kan lätt överföra sin proton till en bas, 
medan en svag syra har en mer stabil H-A bindning med mer kovalent karaktär. 

Jämviktskonstanten, Ka, definieras som: Ka = [H3O+] [A-] 
                                         [HA] 

Den ovanstående ekvationen har ett jämviktsförhållande beskriven som: 
 
K = [H3O+] [A-]     
       [HA] [H2O] 

Eftersom vattens koncentration nästan är konstant vid 55 M kan man istället 
använda jämviktskonstanten Ka = [H3O+] [A-] 
                 [HA] 

Därmed kan man se att Ka representerar syrastyrkaförhållandet mellan HA och H3O+. 

Som ett exempel på hur orbital överlappning kan påverka bindningsstyrka visas de 
bindningsmolekylära orbitalerna för H-F, H-Cl, H-Br och H-I i figur 4a-4d. 
Överlappning av valensorbitaler är mest effektiv för H-F med högst elektrondensitet 
mellan atomerna. När halogenatomerna ökar i storlek försämras överlappningen och 
de molekylära orbitaler som detta resulterar i blir lokaliserade på atomerna i stället 
för emellan dem och som ett resultat av detta blir bindningen svagare. På grund av 
detta är H-I den starkaste syran. 
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Figur4a. Molekylär orbital för H-F. En väsentlig del av den totala elektron-
densiteten ligger mellan H och F (rosa delen). 

 

 

 

Figur 4b. Molekylär orbital för H-Cl. En mindre effektiv orbital överlappning 
bidrar till en mindre stabil kovalent bindning. 

 

 

 
Figur 4c. Molekylär orbital för H-Br. Komponenter av denna molekylära orbital 
blir mer och mer lokaliserad på H och Br. 
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Figur 4d. Molekylär orbital för H-I. Väldigt svag kovalent bindning på grund av 
storleksskillnader i orbitalerna. Därför är H-I en mycket stark syra. 

 

3.3 Litteraturgenomgång 

3.3.1 Vad säger läroplanerna & kursplanerna? 
 

Bara en bråkdel av målen som rör kemi A eller kemi B på gymnasial nivå är 
relaterade till kemiska bindningar, men det framstår som en större del i kemi A än i 
kemi B. I kursplanen för kemi A på gymnasial nivå (se bilaga 6) skriver Skolverket 
(2000) att eleven efter avslutad kurs ska: 

      kunna beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas         
        elektronstruktur och kunna relatera ämnets egenskaper till bindningens typ och styrka samt  
        till ämnets uppbyggnad (Stycke 2). 

        …… 

        ha kunskap om pH-begreppet, neutralisation, starka och svaga syror och baser samt kunna     
        diskutera jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan och kunna relatera dessa kunskaper till  
        bland annat miljöfrågor (Stycke 8).  

När det kommer till kursplanen i kemi B (se bilaga 7) står det inget specifikt gällande 
kunskaper om kemiska bindningar. Målen är mer formulerade som en fördjupning av 
de delar av kemin som berörts i kemi A. I lärandemålen för kursen allmän kemi 
(2007) på högskolenivå står att studenten efter fullgjord kurs ska kunna redogöra för: 

         intermolekylära/interpartikulära krafter och korrelera dessa krafter till de fysikaliska    
        egenskaperna hos föreningen (Lärandemål). (se bilaga 8) 

Atomernas uppbyggnad, jonbindning och kovalent bindning samt de intermolekylära 
krafter som finns och kunna relatera detta till föreningens fysikaliska egenskaper. 
Som en del i allmän kemi ingår även kunskap om bindningar och syror & baser. 
Gällande kursen Organisk kemi 1 (2007) står det i kursplanen att syftet med kursen 
är att studenterna ska få en grundkunskap i organisk kemi genom att arbeta med hur 
organiska föreningar är uppbyggda och organiska föreningars reaktivitet (se bilaga 
9). Lärandemålen för kursen är att studenterna ska: 

        Förstå atom- och molekylorbitaler och begreppet hybridisering. Förstå begreppen 
        delokalisering och konjugation (Lärandemål). 

Innehållet består även av arbete med syror och baser samt definition av pKa. 
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När det gäller kursen vatten- och mineralkemi/ Oorganisk kemi (2007) står inget 
gällande kemisk bindning, men att innehållet innefattar kemisk bindning och 
förståelse för hur fasta ämnens kristallina uppbyggnad påverkar lösligheten och 
smältpunkten (se bilaga 11). 

I Utbildningsdepartementets (1994) skrift Läroplanen för de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94) beskrivs att gymnasieskolans främsta uppgift är att förmedla kunskaper och 
skapa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Vidare står att 
undervisningen ska utgå från elevernas behov, förutsättningar och kunskapsnivå 
samt att undervisningen av just dessa skäl inte kan utformas lika för alla, utan att det 
fordras en varierad undervisning. I de naturvetenskapliga ämnena sker det vanligtvis 
en naturlig variation av undervisningen i och med att det ingår moment som behövs 
förklaras utifrån modeller och teorier. Det är en hjälp i elevernas lärande att eleverna 
själva får utföra experiment eller se läraren utöva demonstrationer för att ämnet inte 
ska kännas så abstrakt. Detta i enlighet med Lpf 94 där det framgår att det ska finnas 
en balans mellan teoretiska och praktiska moment i undervisningen för att främja 
elevernas lärande och att eleverna ska få en möjlighet att reflektera över vad de har 
lärt sig och tillämpa detta. I Lpf 94 står även skrivet att eleverna ska: 
     
      Träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av  
        olika alternativ (s. 5). 
 
Detta för att lära sig att arbeta och tänka på ett vetenskapligt sätt. Vidare står att läsa 
i Lpf 94 gällande begreppet kunskap: 
      
        Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
        förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.  
        Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen (s.6). 
       

3.3.2 Undervisning och elevers lärande 
En svårighet med naturvetenskapen kan vara att det är ett abstrakt ämne då det 
behandlar så små partiklar och mekanismer som inte går att se med blotta ögat. 
Elevers förståelse för kemiska bindningar och bindningarnas roll är alltså i behov av 
andra metoder där detta kan synliggöras. Alla elever har inte samma behov och lär sig 
inte på samma sätt. I och med det kan det krävas olika metoder för att eleverna ska 
kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.  Sjøberg (2005) skriver om den 
konstruktivistiska inlärningsteorin som grundar sig på att lärandet sker genom en 
aktiv process hos individen och inte är något som kan överföras från en person till en 
annan. Vidare skriver författaren att lärandet sker i olika sammanhang och att dessa 
kan vara sociala, historiska, språkliga och kulturella. Säljö (2000) hävdar att det är 
viktigt med en varierad undervisning för att det ska passa så många som möjligt så 
att alla elever får möjlighet utifrån sina egna behov och förutsättningar att ta till sig 
undervisningen. Dimenäs (1996) skriver att det är viktigt att läraren är medveten om 
sin egen syn på kunskap och lärande eftersom det påverkar undervisningen. Det 
skriver även Stensmo (1997) om och hävdar att klassrummet präglas av lärarens 
pedagogiska grundsyn som har med syn på kunskap, lärande, etik, undervisning, 
elever och skolans uppgift i samhället att göra. Dysthe (2005) skriver att kunskapen 
konstrueras av den enskilda individen och att den nya kunskapen vävs samman med 
individens tidigare erfarenheter. I och med det sker en variation av kunskapen 
beroende på individen och kunskapen är därmed beroende av den som lär sig.   
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Även Dewey (1997) ansåg att lärandet sker aktivt inom individen och inte kan 
överföras från en person till en annan: 

       En persons förvärvande av kunskap beror på hans respons på det som kommuniceras (s. 235). 

När Dewey verkade var det 1900-talets början och de undervisningsmetoder som 
dominerade i skolan bestod av ett bestämt schema, lika för alla individer. Dewey var 
mer för den enskilda individens utveckling och ansåg att gränsen mellan teori och 
praktik inte borde vara så skarp och att ingen av dem kan värderas högre än den 
andra.  Dewey hade en konstruktivistisk syn på lärandet, vilket innebär att en individ 
utvecklas genom samspel med omgivningen genom att göra saker, även känt som 
”learning by doing”. Denna teoretiska utgångspunkt har haft stor betydelse i 
utvecklandet av den undervisning som präglar den svenska skolan idag.  

3.4 Tidigare forskning 
För att skapa en bra lärandemiljö gäller det att använda varierade 
undervisningsformer och enligt Teichert & Stacy (2002) kan en viktig del i lärandet 
vara att eleverna själva får förklara för sina klasskamrater, eftersom detta även 
gynnar dem själva då de lättare ser bristerna i sin egen kunskap. Detta kan kopplas 
ihop med den konstruktivistiska kunskapssynen som Sjøberg (2005) beskriver, att 
eleverna själva är aktiva i processen att skapa sin egen verklighet, d.v.s. konstruerar 
sin egen kunskap.  Enligt Hong (1998) undersöktes förståelsen för kemiska 
bindningar bland studenter i årskurs 12. Studien visade att problemen i många fall 
grundade sig i studenternas förståelse för materia. En annan sak som visade sig i 
studien var att studiematerialet och sättet detta används på har inverkan på 
studenternas inlärning och förståelse. Förståelsen för bindningar har visat att 
studenter i många fall kan ge rätt svar på frågor som rör detta trots att de inte förstår 
kemin bakom det. Många studier har gjorts inom området att undersöka studenter i 
olika årskurser för att få en bild av deras egentliga förståelse för bindningar i olika 
sammanhang. Nahum m.fl. (2006) skriver att studenterna vanligtvis använder rätt 
begrepp och termer, men inte förstår dess mening och relevans. Vidare skriver 
författarna att undervisningen om kemiska bindningar oftast är väldigt enkel och 
gammalmodig, vilket gör att eleverna inte får den förståelse som de behöver för att få 
en sammanhängande struktur. Författarna skriver att bindningar är en central del i 
kemin och att förståelse av hur de fungerar behövs inom hela kemin, som t.ex. 
kolföreningar, proteiner, termodynamik och även syror och baser.  Det krävs en 
djupare förståelse än Bohr´s atommodell, eleverna måste ha kunskap om orbitaler, 
elektronegativitet och polaritet för att förstå bindningar. Vidare skriver författarna att 
elever ofta blandar ihop intramolekylära bindningar och intermolekylära bindningar 
samt att eleverna många gånger övergeneraliserar och lär sig saker utantill istället för 
att hitta naturvetenskapliga förklaringar.  

Teichert & Stacy (2002) skriver att förståelsen för kemiska bindningar är en viktig del 
i kemin eftersom kemiska reaktioner handlar om att bindningar ständigt bryts och 
nya bildas. Vidare skriver författarna att det är vanligt förekommande inom kemin att 
eleverna missförstår viktiga bitar och därmed inte får den förståelse som behövs för 
att de ska kunna utvecklas inom ämnet. Det är grundläggande att förstå att energi 
krävs för att bryta bindningar och att det frigörs energi när bindningar bildas. Trots 
betydelsen av detta visar deras undersökning att 45 % av studenterna i årskurs 12 
hade svårt att hålla isär när energi bildas respektive frigörs. Undersökningen visade 
även att 75 % av studenterna inte trodde att endoterma reaktioner kunde ske 
spontant.  
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4 Metodologi 

4.1 Datainsamling 
Undersökningen består av två delar, dels en enkätundersökning och dels svaren från 
två tentamensfrågor.   

4.1.1 Datainsamling i form av enkäter 
I den första delen av undersökningen delades enkäter med 12 frågor ut till 28 
studenter i årskurs 2 med inriktning kemi på högskolan. Att enkäter användes 
berodde på att det ger möjlighet att kunna ta del av fler studenters erfarenheter än 
vad som skulle kunna göras med hjälp av intervjuer. Att intervjua samma antal 
studenter skulle inte vara tidsmässigt möjligt inom ramarna för denna uppsats. I 
enkäterna användes både öppna och fasta frågor eftersom det kan vara svårt att 
formulera alternativ som skulle passa alla i vissa frågor. Poängen med 
undersökningen var just att få studenternas enskilda uppfattningar vilket kan vara 
svårt med fasta svarsalternativ. Denscombe (2000) skriver om fördelar och nackdelar 
med öppna respektive fasta frågor där han som fördelar anger möjligheten att få 
specifika svar samt möjligheten att ta del av ett större antal personers svar. Som 
nackdel ger han att det kan trötta ut respondenten då det ställer högre krav på 
respondenten att behöva tänka efter. På så vis kan undersökaren gå miste om tydliga 
och väl genomtänkta svar. Vidare skriver författaren att det kan vara svårare och vara 
mer tidskrävande att sammanställa enkäter där öppna frågor har använts. Det är 
också av stor vikt att utforma frågorna på ett sådant sätt att de inte kan tolkas på flera 
sätt eller vara av alltför känslig karaktär. Även Stukát (2005) skriver att enkäter 
lämpar sig bra när det är fråga om en stor urvalsgrupp och att det ger bättre underlag 
för generalisering. Vidare skriver författaren att det är bäst att ha lätta frågor i början 
av enkäten för att därefter stegra eftersom respondenten då kommit igång med 
uppgiften. Under tiden som urvalsgruppen fyllde i enkäterna fanns jag på plats för att 
vara till hands vid eventuella oklarheter.  

4.1.2 Datainsamling i form av tentamensfrågor 
Den andra delen av undersökningen bestod av en tentamensuppgift som samma 
urvalsgrupp skrev två veckor efter enkätundersökningen. Totalt skrev 30 elever 
tentamen, varav 28 gav sitt godkännande att ingå i undersökningen. 
Tentamensfrågorna var av liknande karaktär som kunskapsfrågorna i 
enkätundersökningen.  

4.2 Etiska principer 
I detta arbete har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som fastställts av 
forskningsetiska rådet (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1996) i 
syfte att skydda de individer som deltar i forskningen:  
 

• Informationskravet  
       Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.    
       (s. 7) 
 
De deltagande individerna tilldelades varsin enkät och ett tomt kuvert som de skulle 
lägga sin enkät i när de ansåg sig vara färdiga. Första sidan av enkäten bestod av en 
kort beskrivning av syftet med undersökningen. Innan studenterna började skriva 
svaren på tentamen informerades de om att deras svar skulle komma att användas i 
detta examensarbete.  
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• Samtyckeskravet  

       Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. (s. 9) 
 
Gällande enkäterna informerades studenterna om att deltagandet var helt frivilligt 
och att de när som helst under sitt deltagande hade rätt att avsluta sin medverkan 
utan att detta skulle få några konsekvenser för dem. Studenterna fick själva välja om 
de ville delta eller inte. Gällande tentamensfrågorna informerades studenterna om att 
deras svar skulle kunna komma att användas i forskningssyfte om de gav sitt 
medgivande. 
 

• Nyttjandekravet  
 
       Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. (s. 14) 

Studenterna informerades om att deras enkätsvar inte kommer att användas till 
något annat än som en del i detta arbete.  
 

• Konfidentialitetskravet 
 
       Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga     
       konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte    
       kan ta del av dem. (s. 12) 
 
Alla som svarat på enkäterna har varit anonyma för både mig och för den 
undervisande läraren och de som svarat på tentamensfrågorna har varit anonyma för 
mig.  

 

4.3 Urval 
Eftersom en gymnasieelev omöjligtvis kan veta hur gymnasiestudier skiljer sig från 
högskolestudier baserades undersökningen på högskolestudenters erfarenheter från 
övergången. Enkäter delades ut till nuvarande studenter vid högskolan som går 
årskurs 2 och därmed har läst de grundläggande kemikurserna allmän kemi 10 p (15 
hp), vatten- och mineralkemi/ Oorganisk kemi 5 poäng (7,5 hp) och organisk kemi 1 
poäng (7,5 hp). Endast de studenter som har läst minst kemi A på gymnasial nivå 
inkluderades i studien och därmed inga studenter som har läst in kemi A på utländskt 
gymnasium. Endast studenter från en högskola ingår i undersökningen. Enligt den 
undervisande läraren var 35 studenter inskrivna på kursen.   

4.3.1 Validitet och reliabilitet 
Med tanke på att det fåtal elever som ingick i undersökningen kan dessa svar inte 
representera hela Sveriges högskolestudenters erfarenheter av området. Det skiljer 
sig givetvis beroende på vart studenterna har gått i skolan, vem de haft som lärare på 
respektive skola, deras egen insats och en rad andra faktorer. Resultatet kan ändå 
visa tendenser på hur detta upplevs bland högskolestudenterna.  Denscombe (2002) 
hävdar att validiteten ökar genom att resultatet ses ur olika perspektiv och att 
resultaten ska kontrolleras med andra källor. I denna undersökning har två metoder 
använts, enkätundersökning och tentamenssvar, med avsikten att komplettera 
varandra.  
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4.4 Analysmetod 
Två olika typer av analysmetoder har använts för att sammanställa resultaten från 
enkätundersökningen. Dessa två är Korrelationstabell, som använts för att se 
samband, och itterativ process som består av skapande av kategorier för att reducera 
data.  Detta görs genom att kategorisera svaren så att liknande svar hamnar under 
samma kategori och därefter delas dessa kategorier in i underkategorier. För 
tentamensfrågorna har kategorier skapats varpå dessa har testats för att se huruvida 
alla svar ryms inom dessa eller inte. I de fall där svaren inte har rymts inom de 
konstruerade kategorierna har nya konstruerats och återigen testats till dess att alla 
svar ryms inom dessa. Frekvensen anger hur många studenter som gett en förklaring 
under den kategorin och varje gång en ny förklaring förekommer räknas detta som en 
analysenhet, ntot anger det totala antalet förklaringar. Modellen för 
kategoriseringssystemet utgår från Hongs artikel (2000) där författaren beskriver 
systemet som användbart i de fall där det förekommer många svar av samma 
karaktär.  
 

Tabell 2. Visar hur kategoriseringssystemet använts i resultatsammanställningen.  

Kategori Underkategori Definition Exempel ntot 

Mängd Skillnaden i mängden 
material 

Svar som beskriver 
mängden 

Mycket att läsa n = x 

Arbetssätt Skillnaden i 
arbetsform 

Skillnaden i ansvar 

Svar som beskriver 
arbetssättet 

Svar som beskriver 
ansvarsförändring 

Annorlunda 
upplägg 

Mer eget ansvar 

n = y1 

 

n = y2 

Teori Skillnaden i teori Svar som beskriver 
teorin 

Svårare   n = z 

 

Exemplet ovan visar hur kategoriseringssystemet har använts och gäller studenternas 
svar på de frågor som rör mängden, arbetssättet och teorin som skillnader från 
gymnasiala studier. Frekvensen visar att det var x studenter som svarade att det var 
mängden som var den stora skillnaden, y1 studenter att det var arbetssättet som var 
skillnaden med fokus på att det var ett annat upplägg, y2 studenter att det var 
arbetssättet som var skillnaden med fokus på det egna ansvaret och z studenter ansåg 
att skillnaden låg i teorin. 

5 Resultat 

5.1 Svar från enkäterna 
Av de 28 enkäter som delades ut bland studenterna kunde endast 24 användas i 
undersökningen. Detta på grund av att två av studenterna hade gått gymnasium på 
utländska skolor och två hade inte fyllt i enkäten. Alla 24 studenterna hade läst de 
grundläggande kurserna allmän kemi, vatten- och mineralkemi/Oorganisk kemi och 
organisk kemi I vid den aktuella högskolan. Av dessa hade 18 studenter uppnått som 
lägst betyget godkänd (G) i alla tre kurser medan 4 studenter inte hade G i organisk 
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kemi 1. Sammanställningen av enkätsvar och tentamenssvar har gjorts utifrån ett 
kategoriseringssystem. 

 

Tabell 3. Korrelationstabell över vart de flesta studenterna har läst Kemi B och hur de upplevde 
skillnaden i att övergå från gymnasiestudier  
till högskolestudier inom kemi. 

                                             ______  ___Vart läste du kemi B?______ 

Tycker du att det var 
skillnad att övergå  
från att läsa kemi på 
gymnasial nivå till att  
börja läsa kemi på              Har inte läst      Gymnasiet        Vuxen- 
 högskolenivå?                     kemi B                                            utbildning__       

Ja, stor skillnad     3 7  1   

Ja, liten skillnad     4 8  1   

Nej, ingen skillnad     0 0  0   

__________________________________________________ 

 
Tabell 3 visar att de flesta studenterna, 15/24, har läst kemi B på gymnasiet och att 
alla tyckte att det var en skillnad i att övergå till högskolestudier. Ett liknande resultat 
har erhållits bland de studenter som inte hade läst kemi B över huvudtaget. Alla 
studenterna tyckte att det var en skillnad att gå från gymnasiala studier i kemi till att 
börja läsa kemi på högskolenivå. Av de 7 studenter som ej hade läst kemi B svarade 5 
studenter att de ansåg sig till viss del ha tillräckliga förkunskaper, en student ansåg 
sig helt och hållet ha tillräckliga förkunskaper och en student ansåg sig inte alls ha 
tillräckliga förkunskaper. 

 

Tabell 4. Korrelationstabell över studenternas åsikter om sina förkunskaper kopplat till skillnaden 
mellan gymnasial nivå och högskolenivå.  

 
                                                   Tycker du att du hade tillräckliga förkunskaper 
                                                   i kemi när du började studera på högskolan?__ 
Tycker du att det var 
skillnad att övergå  
från att läsa kemi på 
gymnasial nivå till att  
börja läsa kemi på                    Ja, helt                Ja, till               Nej, inte 
högskolenivå?                            och hållet            viss del             alls_________ 

Ja, stor skillnad                       4                   6          1   

Ja, liten skillnad                       7                   6           0   

Nej, ingen skillnad                       0                   0           0   
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Tabell 4 visar att hälften av studenterna, 12/24, ansåg att de till viss del hade 
tillräckliga förkunskaper när de påbörjade sin utbildning på högskolan och av dessa 
var det lika många studenter som ansåg att det var en liten skillnad som ansåg att det 
var en stor skillnad. 11/ 24 studenter ansåg att de helt och hållet hade tillräckliga 
förkunskaper, varav de flesta av dessa, 7/ 11, ansåg att det var en liten skillnad att 
övergå till högskolestudier. Det var bara en student som inte ansåg sig ha tillräckliga 
förkunskaper och också tyckte att det var en stor skillnad. 

 

Tabell 5. Korrelationstabell över studenternas betyg i Kemi A relaterat till deras åsikter om 
skillnaden mellan gymnasial och högskolenivå.  

 
                                              ____  Vilket betyg fick du?____ 

Tycker du att det var 
skillnad att övergå 
 från att läsa kemi på 
gymnasial nivå till att  
börja läsa kemi på 
högskolenivå?                         G              VG             MVG____ 

Ja, stor skillnad  5    2 4   

Ja, liten skillnad  2    7  4   

Nej, ingen skillnad  0    0  0   

 

Tabell 5 visar att de flesta av studenterna, 17/24, hade uppnått de högre betygen väl 
godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG) i kemi A på gymnasial nivå. 11 av dessa 
tyckte att övergången till högskolestudier bestod i en liten skillnad medan 6 av dessa 
tyckte att det var en stor skillnad. Av de 7 studenter som hade uppnått G som 
slutbetyg i kursen tyckte 5 studenter att det var en stor skillnad att övergå till 
högskolestudier. Den största gruppen av studenterna, 17/24, hade uppnått betygen 
VG och MVG i kemi A. Den grupp som upplevde den största skillnaden var de 
studenter som hade G i slutbetyg. Studenterna som hade VG eller MVG tyckte i större 
utsträckning att det var en liten skillnad. 
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Tabell 6. Studenternas svar på fråga 9b som bestod i att förklara vad de upplevt som skillnad vid 
övergången till högskolestudier.  

Kategori Underkategori Definition Exempel ntot 

= 25 

 
Mängd 

 
Skillnaden i mängden 
material 

 
Svar som beskriver 
mängden 

 
Mycket att läsa 

 
n = 3 

Arbetssätt Skillnaden i 
arbetsform 
 

Skillnaden i ansvar 

Svar som beskriver 
arbetssättet 
 

Svar som beskriver 
ansvarsförändring 

Annorlunda 
upplägg 
 

Mer eget ansvar 

Snabbare 

n = 4 
 

 
n =4 

n = 3 

Teori Skillnaden i teori Svar som beskriver 
teorin 

Svårare   

Djupare 

n = 4 

n = 7 

 

Tabell 6 visar tendenser på att den största skillnaden ligger i arbetssättet, 11/25 svar, 
och teorin, 11/25 svar, när det gäller övergången från gymnasiestudier till 
högskolestudier.  

På fråga 10a i enkäten ombads studenterna beskriva vad de ansåg som problematiskt 
i kemin på gymnasial nivå med avseende på kemisk bindning. Endast 10 svar erhölls 
varav 5 av dessa svar bestod i att de upplevde det svårt att veta när det var vilken 
bindningstyp som gällde och att det var svårt att hålla isär de olika bindningstyperna. 
13/28 studenter tyckte att förståelsen för det de angav som problem på gymnasiet 
förändrats till det bättre efter de tre grundläggande kemikurserna på högskolan, 3 av 
studenterna tyckte att det var oförändrat.  De brister i förkunskaper som studenterna 
angav var gällande entalpi, entropi, räkna på jämvikter, kunskap om orbitaler och 
organisk kemi. Två av studenterna svarade då att de saknade kemi B. Det var 3 
studenter som gav svar att den största skillnaden handlade om mängden.  

Fråga 12 i enkäten bestod av att studenterna med fria ord skulle beskriva de 
bindningstyper som finns inom en ättiksyramolekyl och mellan två ättiksyra-
molekyler. 9/24 studenter gav svar där det ingick att ättiksyramolekylen är uppbyggd 
av kovalenta bindningar. Fyra av studenterna visade på ett missförstånd mellan en 
vätebindning och en O-H bindning, att vätebindning var den intramolekylära 
bindningen mellan syre och väte inom ättiksyramolekylen. 3 av de 24 studenterna 
gav svar som visade att de trodde att en O-H bindning är detsamma som en 
vätebindning och 2 av studenterna skrev att van der Waals är en intramolekylär 
bindningstyp. Många studenter, 10/24, svarade att de inte trodde att de skulle ha 
klarat av att svara på frågan innan de påbörjade sin utbildning.  Det var bara fyra 
studenter som svarade att de trodde att de skulle ha klarat det och av dessa fyra var 
det bara en student som hade gett ett korrekt svar.  
På fråga 13a ombads studenterna att förklara pKa-skillnaden mellan H-F och H-Br. 
9/24 studenter svarade på frågan men gav ingen förklaring. Endast tre av 
studenterna tog upp storleksskillnaden mellan Br och F relaterat till H i form av 
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orbital överlappning som en del i det hela. Det var bara ett fåtal av studenterna, 6/24, 
som gav ett korrekt svar på frågan, ingen av studenterna gav en fullständig förklaring. 
6/24 studenter svarade att H-Br är en starkare syra än H-F som var en tolkning av 
betydelsen av pKa-värdena, men gav ingen förklaring. 6/24 angav att H-Br var en 
starkare syra och därför hellre ville avge protoner än H-F som var mer elektronegativ 
och höll hårt i sina protoner. En av studenterna svarade att 3,17 stod för 
aktiveringsenergi. Fråga 13b bestod i att studenterna skulle förklara pKa- skillnaderna 
mellan ättiksyra och sulfonsyra med hänsyn till bindningstyper. Svaren på denna 
fråga var av ungefär samma karaktär som föregående fråga. Endast 4/24 studenter 
gav en förklaring som var kopplat till delokalisering av elektronerna. 

5.2 Svar från tentamensfrågorna 
På tentamensfrågan 13(i) där studenterna skulle förklara pKa-skillnaderna mellan 
HF, HCl, HBr och HI visade det sig att de studenterna över lag var väl bekanta med 
att en syras pKa-värde anger syrastyrkan och att ett lägre värde tyder på att det är en 
starkare syra. Det var få studenter som gav fullständiga svar relaterade till 
bindningsstyrka.  

På tentamensfråga 13(ii) där  studenterna skulle förklara varför det finns en så stor 
skillnad i pKa-värde mellan de olika väteatomerna i etyl acetoacetat var det relativt få 
studenter som kopplade ihop pKa-värdet med induktiv effekt, resonansstabilisering 
och överlappning av orbitaler. Dessutom var det 7/28 studenter som inte gav någon 
förklaring alls på frågan och bara två av studenterna som kopplade ihop pKa-värdet 
med bindningen. 6/28 studenter förklarade förhållandet mellan en syra och dess 
konjugerande bas men kunde inte relatera det till frågeställningen. Studenternas svar 
på tentamensfrågorna har sammanställts med hjälp av ett kategoriseringssystem där 
det framgår på vilken nivå de flesta studenter har svarat på frågorna (se tabell 7). 
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Tabell 7. Kategoriseringssystemet som används i resultatsammanställningen gällande 
tentamensfrågan 13 (i) ”Förklara följande pKa skillnader: HF 3,2, HCl -7, HBr -9, HI -10.” 

Kategori Underkategori Definition Exempel ntot = 40 

Elektronegativitet Förklarar  
allmänt om 
elektronegativitet 

 

Förklarar begreppet 
elektronegativitet 

Atomer har olika 
elektronegativitet 

n = 9 

 Förklarar skillnaden 
i elektronegativitet 
 
 
 

Utnyttjar begreppet 
elektronegativitet för att 
förklara skillnaden i pKa-
värde 

Fluor är mest 
elektronegativ 
 
 
 

n= 3 
 
 
 

Storlek Atomstorlek Förklarar att atomernas 
storlek har en påverkan 
på pKa-värdet 
 

HI är störst n = 10 

 Orbital överlappning Tar upp begreppet 
Orbital överlappning 

 

Orbital 
överlappning 
påverkar pKa-
värdet 

n = 3 

  Använder begreppet 
orbital överlappning för 
att förklara skillnaden 
 

Lika orbitaler i 
storlek ger bättre 
överlappning 

n= 2 

Stark syra  Använder sambandet 
mellan pKa och 
syrastyrka 

 

En stark syra  
har ett lågt pKa-
värde 

n = 7 

Syra /konjugerande 
bas 

 Beskriver förhållandet 
mellan en syra och dess 
konjugerande bas 

En stark syra 
har en svag 
konjugerande 
bas 

n = 6 

 

12 av de 28 studenterna som skrev tentamen gav egentligen aldrig någon förklaring på 
frågan som var relevant, utan återgav bara den information som var given i frågan. 
Hälften av studenterna, 14/28, angav att ett lägre pKa-värde innebär en starkare syra. 
10 av studenterna angav att det var HI som var den starkaste syran. 3/28 svarade inte 
på frågan och 8/28 svarade, men gav ingen förklaring. Tabell 7 visar att de flesta 
studenterna, 15/28, kunde koppla en atoms storlek till pKa-värdet, men bara 5 av dessa 
tog upp orbital överlappning som den faktiska anledningen. Av dessa fem var det bara 
2 av studenterna som beskrev hur orbital överlappning påverkar pKa-värdet genom att 
deras storleksskillnad avgör. Endast en av 28 studenter gav en fysikalisk förklaring till 
fenomenet. 



25 
 

 
 

 

Tabell 8. Kategoriseringssystemet som används i resultatsammanställningen gällande 
tentamensfrågan 13 (ii) ”Förklara varför det finns en så stor skillnad i pKa värde mellan de 
markerade väteatomerna i etyl acetoacetat”. 

Kategori Underkategori Definition Exempel ntot  
= 32 

 
Elektronegativitet 

 
Förklarar  
allmänt om 
elektronega- 
tivitet 

 
Utnyttjar begreppet 
elektronegativitet för 
att förklara skillnaden 

 
Syre drar åt sig 
elektroner 

 
n = 2 

 Förklarar  
skillnaden i 
elektronega- 
tivitet 

Förklarar skillnaden 
med antalet 
elektrondragande 
grupper 

De som sitter mellan två 
elektrondragande 
grupper drar elektroner 
till sig hårdare 

n= 18 

     

Orbitaler Orbital 
överlappning 

Orbital överlappning 
påverkar   

 

Orbital överlappning 
påverkar pKa-värdet 

 

n = 3 

  Använder begreppet 
orbital överlappning 
för att förklara 
skillnaden 

Lika orbitaler i storlek 
ger bättre överlappning 

n= 2 

Resonans- 
stabilisering 

 Tar upp begreppet 
resonansstabilisering  

pKa lägre påverkas av att 
laddningen som bildas 
när vätet plockas 
stabiliseras av 
elektrondragande 
syreatomerna, p.g.a. 
resonansstabilisering. 

n = 1 

Delokaliserade  
elektroner 

 Förklarar att en ojämn 
fördelning av 
elektroner påverkar 
bindningsstyrkan  

Vätena mellan 
karbonylgrupperna 
påverkas mest 

n = 1 

     

Övrigt  α-väten  

 

Nämner begreppet  
α-väten  

α-väten sitter på α-kolet  

 

n = 3 

 Aktiverings- 
energi 

Hög aktiveringsenergi 
tyder på starkare 
bindning 

Krävs mer energi att 
bryta bindningar till 
väten som är 1⁰ än 2⁰. 

n =2 

 
Tabell 8 visar att de flesta av studenterna, 20/28, kunde se ett samband mellan pKa-
värdet och elektronegativiteten. Den vanligaste förklaringen var att de två 
elektrondragande karbonylgrupperna drar elektroner till sig hårdare och därför ger 
dessa väten ett lägre pKa-värde, detta svarade 18 av 28 studenter. 12 av de 28 
studenterna som skrev tentamen gav egentligen aldrig någon relevant förklaring på 
frågan, utan återgav bara den information som var given i frågan. 5 av dessa tog upp 
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orbital överlappning som en del av det hela och endast en student gav svar där 
resonansstabilisering var förklaringen.  Av dessa fem var det bara 2 av studenterna 
som beskrev hur orbital överlappning påverkar pKa-värdet.  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Eftersom det var så få studenter som svarade utförligt på enkätfrågorna utökades 
metoden till att även innefatta studenternas svar på två tentamensfrågor. En 
förklaring till att de flesta studenterna inte svarade utförligt på enkätfrågorna skulle 
kunna vara att svaren inte var betygsgrundande och att studenterna därför inte lade 
ner så mycket energi på att svara. Det kan också bero på att studenterna kan ha 
upplevt vissa av enkätfrågorna som svåra och att de inte orkade tänka efter så 
mycket. Denscombe (2000) skriver om att en av nackdelarna med öppna frågor är att 
de kan trötta ut respondenten och att det kan upplevas som svårare samt vara mer 
tidskrävande att sammanställa enkäter där öppna frågor har använts. Det är också av 
stor vikt att utforma frågorna på ett sådant sätt att de inte kan tolkas på flera sätt eller 
vara av alltför känslig karaktär. Enkäten konstruerades så att det gradvis skulle 
övergå i frågor av högre svårighetsgrad för att studenterna inte skulle tappa orken 
och intresset för fort vilket Stukát (2005) skriver. De öppna enkätfrågorna var 
förmodligen lite för svåra då det krävdes mycket ansträngning för att kunna besvara 
frågorna.  
 
De två tentamensfrågorna var av samma karaktär som 2 av enkätfrågorna och där 
kunde en klar skillnad ses vad gäller svarsfrekvens och djupet på studenternas svar. 
Det blev mycket resultat att sammanställa, men gav en tydlig bild av hur 
studenternas svar påverkades av om svaren var betygsgrundande eller inte. Kanske 
att det hade varit bättre att välja ut ett antal elever för att ta detta muntligt och kunna 
föra en diskussion, eventuellt kopplat till tentamensfrågorna.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet kan ha påverkats av att det var hög frånvaro i klassen vid tillfället då 
enkäterna lämnades ut. Om det var så att många av de elever som hade problem vid 
övergången till högskolan inte var närvarande har även det en relevant påverkan på 
resultatet eftersom en del av syftet var just att undersöka vad som studenterna 
upplevt som svårigheter. Dessutom har förmodligen de studenter som inte uppnått G 
i alla kurser under första året på högskolan en annan uppfattning om övergången till 
högskolestudier än de studenter som lyckats bättre. Tendenser visar att de studenter 
som har läst både kemi A och kemi B innan de påbörjade sin nuvarande utbildning i 
större utsträckning ansåg sig helt och hållet ha tillräckliga förkunskaper än de 
studenter som endast hade läst kemi A. I och med det kan tänkas att det är en fördel 
att ha läst kemi B inför fortsatta studier inom kemi. För att bli antagen till 
utbildningar inom kemi ges ofta dispens för kemi B, medan kemi A är ett krav. 
Kanske att detta skulle behövas tas till diskussion för att se om det gör det svårare för 
studenterna att klara fortsatta studier om det nu är så att de studenter som läst kemi 
B över lag lyckas bättre än de studenter som endast har läst kemi A. 
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Resultatet visade att alla studenter som deltog i enkätundersökningen ansåg att det 
var en skillnad att övergå från att läsa kemi på gymnasial nivå till att börja läsa kemi 
på högskolenivå (se tabell 3, 4 och 5). Det skiljde sig bara i om de ansåg att det var en 
stor eller liten skillnad och skillnaden där emellan var endast tydlig när frågan 
kopplades till studenternas betyg i kemi på gymnasial nivå. Att det är en skillnad är i 
sig inget konstigt, frågan är vad skillnaden ligger i och om det är en positiv eller 
negativ skillnad samt hur deras förkunskaper påverkat detta. Enligt svaren från 
enkäterna var det främst studenter som hade betyget G i kemi på gymnasial nivå som 
tyckte att det var en stor skillnad, medan de studenter som uppnått de högre betygen 
VG och MVG i större utsträckning tyckte att det var en liten skillnad (se tabell 5). 
Resultatet visade att 23/24 studenter ansåg själva att de antingen helt och hållet eller 
till viss del hade tillräckliga förkunskaper (se tabell 4), vilket tyder på en något 
varierande självinsikt bland studenterna.  Det kan också varit så att deras tolkning av 
frågan var rimlig utifrån hur frågan ställdes. Denna slutsats kan dras genom att 
analysera studenternas svar på såväl enkätfrågorna som tentamensfrågorna. Där är 
det tydligt att det finns stora brister i förkunskaperna hos studenterna gällande 
kemiska bindningar som är en central del i kemin. Orsakerna till att studenterna 
själva tycker att de har tillräckiga förkunskaper kan vara många, men skulle kunna 
kopplas till studenternas mognadsgrad. På högskolenivå varierar åldern på 
studenterna och det skiljer sig bland deras bakgrund, livserfarenhet och ambitioner. 
Alla strävar inte heller efter höga betyg, utan tycker att betyget G är ett bra mål att 
sträva efter.   
 
Kursplanen för kemi A och kemi B på gymnasial nivå tar i princip bara upp en enda 
sak gällande kemiska bindningar och det är att eleven ska kunna beskriva hur kemisk 
bindning bygger på elektronstrukturen och hur bindningstypen påverkar ämnets 
uppbyggnad och egenskaper (se bilaga 6 och 7). Gällande frågan där studenterna 
ombads att beskriva de bindningstyper som finns inom en ättiksyramolekyl och 
mellan ättiksyramolekyler var det bara 9/24 studenter som gav svar där det framgick 
att ättiksyramolekylen är uppbyggd av kovalenta bindningar. Man kunde se att 
många av studenterna blandade ihop olika bindningstyper, vilket studenterna även 
beskrev som ett av de problem som de upplevde på gymnasial nivå gällande 
bindningstyper. Det var lite överraskande att tre av studenterna trodde att en O-H 
bindning var detsamma som en vätebindning. Likaså att två av studenterna beskrev 
van der Waalsbindning som en intramolekylär bindningstyp. Detta är relativt 
grundläggande kunskaper som studenterna borde ha koll på efter ett år på högskolan. 
Även efter ett år på högskolan har studenterna inte full förståelse för de olika 
bindningstyperna som nämns i kursplanerna för kemi på gymnasial nivå även om 
studenterna samlat på sig flera nya termer som exempelvis dipol-dipolinteraktioner 
och polarisering. Det kanske är ett resultat av att det finns en flytande gräns mellan 
de olika bindningstyperna och att det därmed kan vara svårt att veta när de olika 
bindningstyperna gäller. En förändring i hur detta lärs ut till studenterna kanske 
skulle behöva utvecklas.  

För att kunna besvara tentamensfrågan 13(i) där studenterna skulle förklara några 
olika pKa-värden, som var direkt jämförbar med enkätfrågan 13a, behöver studenten 
ha kunskaper om kovalent bindning, polär kovalent bindning, elektronegativitet, 
orbital överlappning och atomstorlek (se bilaga 5).  Av svaren kan slutsatsen dras att 
studenterna inte har den kunskap som förväntas av dem gällande kemisk bindning 
kopplat till ett ämnes pKa-värde. Flera av studenterna gav svar som inte innehöll 
något av dessa i förklaringen till frågan. För att kunna ge en fullständig förklaring till 
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tentamensfrågan 13(ii) där studenterna skulle förklara några olika pKa-skillnader, 
krävs utöver kunskaperna till första tentamensfrågan även kunskaper om 
resonansstabilisering (se bilaga 5). Av svaren kunde utläsas att studenterna känner 
till många av begreppen, men inte riktigt kan tillämpa dem och förklara med egna 
ord. De visar att de har memorerat lärarens ord utan att förstå innebörden, kanske 
som en följd av att de aldrig har problematiserat detta, utan bara lärt sig det utantill. 
Precis som Nahum m.fl. (2006) skriver om att studenterna vanligtvis använder rätt 
begrepp och termer, men inte förstår dess mening och relevans. Alla studenterna 
verkade vara bekanta med begreppet pKa, men få visade en förståelse för vad det 
verkligen innebär. Av de svar som gavs av studenterna, både i enkäten och på 
tentamen, kan utläsas att de är styrda av frågeställningen. De har en tendens att 
upprepa frågan och beskriva teorin bakom frågan istället för att besvara den. 
Exempelvis så visar svaren att studenterna har svårt att koppla ihop teorin bakom 
syrastyrkan med bindningar då väldigt få studenter gav svar som inkluderade 
bindningsstyrka relaterat till pKa-värdet. Studenterna har samlat på sig många nya 
termer som exempelvis resonansstabilisering utan att egentligen ha den djupa 
förståelse för de koncept de lärt sig tidigare. Vidare kan man se att studenterna har 
svårt att se en mer övergripande bild av kemin. De uppvisar förståelse för mindre 
delar inom kemin som de sedan har svårt att koppla ihop med annan kunskap. När 
det gäller enkäterna så ställdes frågorna i den ordning att frågan om molekylernas 
olika pKa-värden ställdes efter frågan om bindningstyper inom och mellan 
ättiksyramolekyler (se bilaga 1). I dessa svar gavs förklaringar som inkluderade 
bindningar, medan det i tentamenssvaren där frågan om molekylernas olika pKa-
värden bara dök upp bland alla andra frågor. På tentamensfrågorna gav studenterna 
istället svar som inkluderade teorin bakom pKa-värdet och få studenter nämner 
bindningsstyrka i svaret.  

Vad som har visat sig i denna undersökning är att eleverna/studenterna har lärt sig 
många delar av kemin utantill och utan att förstå innebörden. Genom att 
problematisera detta och uppmuntra eleverna/studenterna att använda dessa 
begrepp och termer för att beskriva kemiska förlopp i ett tidigt stadium skulle detta 
kunna undvikas. Det är viktigt att studenterna som kommer till högskolan har en bra 
grund att stå på för att det inte ska bli för svårt och då är det viktigt att studenten är 
motiverad och vill ta till sig kunskapen och förstå den. Liksom Dysthe (2005) skriver 
är jag övertygad om att det inte går att överta eller kopiera någon annans kunskap, 
utan detta är något som måste ske inom individen och styrs av faktorer som 
motivation och intressen. Kanske finns det ett stort behov av utvecklande av nya 
metoder för att lära ut kemi också med tanke på att det är ett abstrakt ämne Nahum 
m.fl. (2006) skriver om att den vanliga undervisningen i kemi när det gäller kemiska 
bindningar ofta är gammalmodig och enkel och att detta inte ger studenterna den 
förståelse och det sammanhang som de är i behov av. Det kan vara svårt att förstå hur 
bindningar fungerar och hur de olika bindningstyperna övergår från den ena formen 
till den andra när det inte går att se. Som så många andra gånger i skolans värld är 
det resurserna som styr, men det handlar mycket om att vara kreativ och skapa 
intresse hos eleverna för att nå bra resultat.   
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Resultatet visar att studenterna saknar viktiga baskunskaper i kemin gällande kemisk 
bindning efter ett år på högskolan. Efter en analys av läroplanerna och kursplanerna 
kan man lätt se att det inte borde finnas något glapp och att första året på högskolan 
borde vara en repetition med viss fördjupning av kemin på gymnasiet. Enligt 
kursplanerna för kemi A och kemi B på gymnasial nivå (se bilaga 6 och 7) och 
kursplanerna för allmän kemi, vatten- och mineralkemi/Oorganisk kemi och 
organisk kemi 1 (se bilaga 8, 9 och 11) borde studenterna lätt ha kunnat svara på både 
enkät- och tentamensfrågorna. Kursplanerna ger inget utrymme för att det skulle 
finnas ett glapp mellan gymnasial nivå och högskolenivå, utan visar att första året på 
högskolan borde vara en fördjupning av kemin på gymnasial nivå. Ändå visar 
studenterna tydligt att de inte besitter förmågan att beskriva kemiska fenomen med 
hjälp av de begrepp de borde ha lärt sig från gymnasiet. Studenterna kunde inte 
använda de kunskaper som de borde besitta för att besvara frågorna, varken i 
enkäten eller på tentamen. Detta pekar på att studenternas förståelse inte sitter 
tillräckligt djupt. Med andra ord har inte studenterna den förståelse för kemisk 
bindning som förväntas av dem när de påbörjar kursen Organisk kemi II som bygger 
på de kunskaper som studenterna bör ha förvärvat under kurserna allmän kemi, 
vatten- och mineralkemi/ Oorganisk kemi och organisk kemi 1 (se bilaga 8, 9, 10 och 
11). Detta kan kopplas till att kemi är ett linjärt ämne medan många andra ämnen går 
att läsa osammanhängande. Detta gör att studenterna kan ha svårt att se helheten då 
de inte har alla pusselbitarna. Kemi är således ett ämne där allt bygger på tidigare 
kunskaper, det är t.ex. omöjligt att förstå och förklara syrastyrka om man inte har full 
förståelse för begrepp som elektronegativitet, orbital överlappning eller bildandet av 
molekylära orbitaler, resonanstabilisering, atomstorlek, hybridisering av orbitaler 
eller kemisk jämvikt. Det är svårt att på gymnasial nivå ge en riktigt bra förklaring till 
många vardagliga fenomen utan att använda dessa begrepp som reds ut först på 
högskolenivå. 

6.3 Slutsats 
Även efter de tre grundläggande kemikurserna har studenterna svårt att hålla isär 
olika grundläggande bindningstyper. Studenterna känner till många av begreppen, 
men inte riktigt kan tillämpa dessa när de ska förklara med egna ord. Studenterna 
kan inte ta kunskapen till nästa nivå, men memorerar lärarens ord utan att förstå 
innebörden.  Alla studenterna upplever en skillnad i att övergå från gymnasiala 
studier till högskolestudier i kemi. Vad de upplever som den största skillnaden är 
arbetssätt och den mängd teori som används. Sammanfattningsvis visar denna 
undersökning att studenterna inte uppvisar den förståelse som förväntas av dem när 
det gäller kemisk bindning kopplat till pKa efter första året på högskolan. 
 

6.4 Framtida forskning 
Det är viktigt att forska kring hur eleverna tillgodogör sig undervisningen på bästa 
sätt och genom denna process har jag upptäckt att många av de problem som 
studenterna uppvisat kan kopplas tillbaka till gymnasiekemin. Tendenser visar på att 
studenternas brister i förståelsen till stor del handlar om grundläggande begrepp. 
Framtida forskningsområde skulle således kunna vara att undersöka studenternas 
uppfattning av centrala begrepp från gymnasiekemin. Hur ska man lägga upp 
undervisningen så att det inte blir så? 
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      Bilaga 1 
Enkät 
 
Hej! 

Mitt namn är Charlotte Sandin och jag läser till Lärare vid Mälardalens Högskola. Som en del 
av min utbildning skriver jag nu min C-uppsats där jag undersöker studenters erfarenheter 
av övergången från att läsa kemi på gymnasial nivå till att börja studera kemi på 
högskolenivå. För att kunna göra detta behöver jag din hjälp att fylla i denna enkät. Svara på 
frågorna genom att markera med ett kryss där det inte anges annat.  

Deltagandet är givetvis helt frivilligt och svaren lämnas in anonymt genom att du efter att ha 
fyllt i dina svar lägger enkäten i det medföljande kuvertet. Dina svar påverkar inte ditt betyg i 
kursen.  

Tack på förhand! 

 

     1. Var läste du Kemi A? 

          □ Gymnasiet 

          □ Vuxenutbildning 

          □ Basutbildning på högskolan 

          □ Annat, ange vad: ______________________ 

 

     2. Vilket betyg fick du? 

           □ G 

           □ VG 

           □ MVG 

 

     3. Var läste du kemi B? 
 
           □ Har inte läst kemi B                 

           □ Gymnasiet 

           □ Vuxenutbildning 

           □ Basutbildning på högskolan 

           □ Annat, ange vad: ______________________ 
       
    (Om du svarat att du inte har läst kemi B på denna fråga, hoppa till fråga 5) 
   



 
 

 
 

 

     4. Om du har läst kemi B, vilket betyg fick du?  
 
            □ IG 

            □ G 

            □ VG 

            □ MVG 

 

5. Vilket utbildningsprogram läser du på högskolan? 

            _________________________________________________ 

 

      6. a) Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper i kemi när du   

                började studera på Högskolan? 
 
                 □ Ja, helt och hållet 

                  □ Ja, till viss del 

                  □ Nej, inte alls 

 

     b) Vad tycker du i så fall att du saknade? 

 

            ___________________________________________________ 

            ___________________________________________________ 

            ___________________________________________________         

            ___________________________________________________ 

 

      7. Vilken/ vilka av följande kurser har du läst på IBK? (markera alla  

           som du har läst) 

            □ Allmän kemi (10 p motsvarande 15 hp) 

            □ Mineral- och vattenkemi (5 p motsvarande 7,5 hp) 

            □ Organisk kemi 1 (5 p motsvarande 7,5 hp) 



 
 

 
 

 

       8. Markera den eller de kurser som du i nuläget har minst betyget G i!  

             □ Allmän kemi  

             □ Mineral- och vattenkemi 

             □ Organisk kemi 1 

 

       9. a) Tycker du att det var skillnad att övergå från att läsa kemi på   
                 gymnasial nivå till att börja läsa kemi på högskolenivå? 

□ Ja, stor skillnad 

□ Ja, liten skillnad 

□ Nej, ingen skillnad 

 
 b) I så fall, vilken var skillnaden? 

_______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

                  _______________________________________________ 

 

      10. a) Med avseende på kemisk bindning, kommer du ihåg om det var   

                  något särskilt som du hade problem med i kemin på gymnasial  

                  nivå? Beskriv ditt upplevda problem så utförligt som möjligt.  

                  ______________________________________________ 

                  ______________________________________________ 

                  ______________________________________________ 

                  ______________________________________________ 

                  ______________________________________________ 

                  ______________________________________________  



 
 

 
 

 

            b) Hur tycker du att din förståelse för det ovan beskrivna  
                 problemet har förändrats efter ett år på högskolan? 
 
                  □ Förändrats till det bättre 

                  □ Förändrats till det sämre 

                  □ Ingen förändring 
 
 
            c) Om du upplevt en förändring, var i ligger förändringen? 

                 ___________________________________________________ 

            ___________________________________________________ 

                  ___________________________________________________ 

 

      11. Beskriv med fria ord så utförligt som möjligt vilka olika typer av      

             bindningar det finns inom en ättiksyra-molekyl och mellan två  

             ättiksyra-molekyler. 

 

        

 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

 

     12. Tror du att du hade kunnat besvara fråga 11 lika bra innan du    

           påbörjade din nuvarande utbildning? 
 
            □ Ja 

            □ Nej 

            □ Osäker 
 

CH3 O

O
H

 



 
 

 
 

 

  13. Med hänsyn till bindningstyper, försök förklara följande pKa-      
         skillnader så utförligt som möjligt.  
  

          a) 

                                 H—F             H—Br 
 
                         pKa = 3,17                                                                            pKa = -9 
 
 

            ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________ 

 

 

           b) 

                           
CH3 O

O
H CH3

S
O

O

O
H

 
         

                            pKa = 4,76                              pKa = -0,6 

          

             ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 

 

            Tack för din medverkan! 

       



 
 

 
 

 

Bilaga 2 
 

Rättningsmall till fråga 11:  

En ättiksyra molekyl är en neutral förening uppbyggd av kovalenta enkel bindningar 
och en C=O dubbelbindning. Ättiksyra saknar symmetri och alla bindningar är 
emellan atomer av olika karaktär och med olika elektronegativitet. Det betyder att 
berörande på elektronegativitetsskillnaden mellan bindningspartnerna kan de olika 
bindningarna vara polariserade till olika grader. På grund av att kol och väte har 
liknande elektronegativitet kan C-H bindningarna inom – CH3 gruppen ses som 
nästan ren kovalenta bindningar. Den C-C bindningen mellan metyl och karbonylkol-
atomerna är delvis polariserade på grund av att karbonylkolet är mer elektronegativt 
tack vara sin sp2-hybridiseringsnivå och för att den är kopplad till två mer 
elektronegativa syreatomer. C=O dubbelbindningen är uppbyggd av en enkel polär 
kovalentbindning mellan C och O, och en π-bindning som har huvuddelen av sin 
elektrondensitet ovanpå och under den enkelbindningen. Detta ger extra 
bindningskraft till C=O bindningen och resulterar i en bindning kortare än en vanlig 
C-O bindning.  C-OH bindningen är också en polär kovalent bindning på grund av 
syrets högre elektronegativitet. Den mest polära bindningen i molekylen är O-H 
bindningen för att här finns den största elektronegativitetsskillnaden (C 2.55, H 2.20, 
O 3.44). Den skillnaden leder till ett skift av elektrondensitet mot O och en 
försvagning av O-H bindningen samt ger syrakaraktär till bindningen (pKa 4,76).  

Som ett resultat av dessa polära bindningar uppstår några dipoler inom molekylen. 
Karbonylgruppen är polariserade med en högre elektrodensitet på O och därigenom 
en delvis positiv laddning på karbonylkolet.  Denna dipol kan attrahera dipoler i 
andra molekyler med en viss orientation: den negativa änden (O) integrerar med den 
positiva änden (karbonyl C) i annan molekyl av ättiksyra genom en elektrostatisk 
interaktion, en så kallade dipol-dipol interaktion. Den polära O-H bindningen har en 
speciell karaktär på grund av syrets höga elektronegativitet. I närheten av en annan 
hög elektronegativ atom (O, N, F) kan O-H bindningens proton delta i en 
vätebindning – ett speciellt starkt fall av dipol-dipol interaktion som har särskilda 
krav på riktning och deltagare. Genom sådana bindningar kan protoner delas och 
även byta plats emellan molekyler. Det är genom de här två formerna av dipol-dipol 
interaktioner att ättiksyra molekyler kan integrera sinsemellan, men det finns ett 
tredje sätt. För att elektroner spenderar sin tid inom orbitaler samt att elektroner är i 
konstant rörelse, så kan det uppstår temporärt område av positiva och negativa 
laddningar. Dessa områden kan integrera med område av motsatta laddningen i en 
annan molekyl – så kallade van der Waals bindningar. Dessa är svaga, men 
sammanlagt kan leda i starka bindningskrafter inom stora molekyler. I en liten 
molekyl som ättiksyra kan de ses som försumbart.  

 

 



 
 

 
 

 

            Bilaga 3 
Rättningsmall till fråga 13: 

(i) En analys av styrka mellan de här två syrorna involverar flera faktorer: balansen 
mellan kovalent och jonisk karaktär samt orbital överlapp. Både H-F och H-Br 
bindningar är polariserade på grund av skillnader i elektronegativitet mellan 
atomerna som delar denna bindning (H 2,20, F 3,98, Br 2,96). Skillnaden är störst 
för H-F, men den är inte surast, snarare H-Br. Därför kan man resonera att 
bindningsstyrka berör inte bara på det, men har mycket med orbital överlappning att 
göra. H och Br ligger i period 1 respektive 4 av periodiska systemet och bindningen 
emellan de uppstår på grund av överlapp av en 1s orbital på H med en hybridiserade 
orbital från det 4:e skal på Br. Det finns en otrolig stor skillnad i orbitalstorlek mellan 
dessa som påverkar deras överlappningseffektivitet och bindningskapacitet. 
Elektroner som befinner sig i denna bindningsorbital spenderar väldigt liten av sin 
tid i området emellan dessa atomer och därigenom bidrar väldigt liten till att hålla 
molekylen ihop. Kovalent bindningen blir som ett resultat svag och då bli H-Br en 
stark syra (pKa -9). Bindningen i H-F är ett resultat av överlappning mellan en H 1s 
orbital och en hybridiserad orbital från det 2:a skalet på F. Storleksmässigt passar 
dem bättre och en bindning med mer kovalent karaktär resulterar. Syrastyrka i detta 
fall (H-F) uppstår mest på grund av elektronegativitetsskillnaden.  

(ii) Skillnaden mellan dessa syror kan också bero på de elektrondragande effekterna 
av de respektive grupperna bundna till O-H gruppen. Både C och S har liknande 
elektronegativitet; 2,55 respektive 2,58, så pKa-värdet kan inte bara bero på 
elektronegativiteten av de närmaste atomerna. Karbonylkolet i ättiksyra har en sp2-
hybridiserad syreatom bunden till sig jämfört med svavlet i metansulfonsyra som har 
två. Den extra elektrondragande effekten av den andra syreatomen överförs till O-H 
gruppen och leder till en ökad syrastyrka. En annan faktor som påverkar pKa-värdet 
är konjugatbasstabilitet. När både ättiksyra och metansulfonsyra deprotoneras finns 
det möjligheter att delokalisera den negativa laddningen ut på syreatomerna genom 
resonans. På grund av metansulfonats tre syreatomer finns det möjlighet till 
utspridning av laddningen över tre atomer, jämfört med acetat som har bara två 
syreatomer för att dela laddningen. Detta leder till en ökning i basstabilitet som skifta 
jämvikten mot bildande av mer basform – som leder till en lägre pKa.  
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      Bilaga 4 

Sammanställning av enkätsvar 

Tabell 9. Resultat över vad varje enskild elev svarat på enkätfråga 1, 2, 6a och 9a 
som presenterats i korrelationstabeller.  

  
Student   

 
Fråga 1 

 
Fråga 2 

 
Fråga 6a 

 
Fråga 9a 

1  1  2  2  2 
2  1  1  2  2 
3  1  3  1  2 
4  1  2  2  2 
5  1  2  1  1 
6  2  3  1  2 
7  1  3  1  1 
8  1  1  1  1 
9  1  2  1  2 
10  1  3  1  2 
11  1  2  1  2 
12  1  1  2  2 
13  1  2  2  2 
14  1  3  1  2 
15  1  2  2  2 
16  1  1  2  1 
17  2  3  1  1 
18  2  1  2  1 
19  1  2  2  1 
20  1  3  2  1 
21  1  3  2  1 
22  1  1  2  1 
23  1  1  3  1 
24  1  2  1  2 

 



 
 

 
 

 

Bilaga 5 

Rätt svar till tentamensfrågorna 

13(i)  Explain the following pKa values: HF 3.2, HCl -7, HBr  -9, HI -10 
      Förklara följande pKa värde: HF 3.2, HCl -7, HBr -9, HI -10 (3p) 

Svar: Alla molekyler i denna serie innehåller en enkel bindning som är polariserad 
på grund av två effekter. Elektronegativitet är högst för F (3,98) och minskar neråt i 
gruppen, Cl (3,16), Br (2,96), I (2,66). En stor elektronegativitetsskillnad mellan 
bindningspartner borde leda till en mer polariserad bindning och då kunde man 
förvänta att H-F har den bindningen med mest jonisk karaktär och därigenom lägsta 
pKa värdet. Det är motsatt till den observerade trenden i pKa värden, var H-I är den 
starkaste syran. Den avgörande faktorn är orbital överlapp. För en effektiv kovalent 
bindning måste det finnas effektiv överlappning av valensorbitalerna i rymden så att 
elektroner får spendera tid emellan atomerna. I varje fall bidrar H med sin 1s orbital 
och de halogenerna med den hybridiserade orbitalen från den andra (F), tredje (Cl), 
fjärde (Br) och femte (I) perioden. Dessa orbitaler ökar väsentligt i storlek vid varje 
period som leder till en rejäl försämring i orbital överlapp. Bindningar blir mer 
joniska i karaktär neråt i gruppen för att halogener har mindre kapacitet att dela sina 
valenselektroner med H. 

13(ii)  Explain why the indicated hydrogen atoms in ethyl acetoacetate (shown below)  
        have such a large difference in pKa values.  
        Förklara varför det finns en så stor skillnad i pKa värde mellan de markerade  
        väteatomerna i etyl acetoacetat (visat nedan). (2p) 

 
 

O
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H
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Svar: I denna molekyl jämför vi C-H bindningar av olika slag. Skillnaden i pKa 
mellan de två grupper av protoner beror på en kombination av både 
elektrondragande effekter och resonansstabilitet av de respektive konjugatbas- 
formerna. Vid deprotonering av metylengruppen kan den negativa laddningen som 
uppstår delokaliseras på både keton- och esterkarbonylgrupperna. Jämfört med 
deprotonering av metylgrupp där laddningen bara kan delokaliseras från 
metylgruppen till ketonsyret. Ju flera resonansformer som finns desto mer stabil är 
konjugatbasformen. Både ketoner och estrar är elektrondragande varav ketoner är de 
starkare av de två. Metylengruppen som sitter mellan två elektrondragande grupper 
känner den starkaste effekten som bidrar till en sänkning av pKa värde för dessa 
protoner. Nedan visas de olika resonansformerna som finns vid deprotonering vid de 
två sajterna.  



 
 

 
 

 

Vid deprotonering av metylgruppen: 
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      Bilaga 6 

KE1201 - Kemi A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:65 

   HEM     ÄMNE   |    SKRIV UT   

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
kunna planera och genomföra experimentella undersökningar på ett ur säkerhetssynpunkt 
tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa och tolka resultatet samt redogöra för arbetet muntligt 
och skriftligt 

kunna beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas elektronstruktur 
och kunna relatera ämnets egenskaper till bindningens typ och styrka samt till ämnets uppbyggnad 

ha kännedom om och kunna diskutera hur elektromagnetisk strålning växelverkar med materia  

ha kännedom om några grundämnen, kemiska föreningar och moderna material, deras egenskaper, 
förekomst och kretslopp samt deras betydelse t.ex. i jordskorpan eller inom olika verksamhetsområden 
i samhället 

kunna tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar och reaktioner och därvid föra 
stökiometriska resonemang samt utföra enkla beräkningar 

kunna uppskatta entalpiförändring vid kemiska reaktioner samt använda sig av begreppen entropi och 
entalpi för att diskutera drivkraften för en reaktion 

kunna använda begreppen oxidation och reduktion och beskriva tillämpningar i industriella och 
vardagliga sammanhang 

ha kunskap om pH-begreppet, neutralisation, starka och svaga syror och baser samt kunna diskutera 
jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan och kunna relatera dessa kunskaper till bland annat 
miljöfrågor. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven använder införda begrepp, modeller och formler för att beskriva företeelser och kemiska 
förlopp.  



 
 

 
 

 

Eleven utför laborationer och undersökande uppgifter enligt instruktioner och använder för situationen 
lämplig laboratorieutrustning samt tillämpar gällande säkerhetsföreskrifter. 
Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka resultat och formulera slutsatser. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven kombinerar och tillämpar sina kunskaper i kemi för att belysa samband från olika 
verksamhetsområden i samhället. 
Eleven medverkar vid val av metod och utformning av laborativa undersökningar. 
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda hypoteser och hanterar 
enkla beräkningar med säkerhet.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt  

Eleven integrerar sina kunskaper i kemi från olika delområden för att förklara fenomen i omvärlden. 
Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter såväl 
teoretiskt som laborativt, tolkar resultat och värderar slutsatser samt bidrar med egna reflexioner. 
Eleven analyserar och diskuterar problemställningar med stöd av kunskaper från olika delar av kemin. 

 

Skolverket 2008-05-25  



 
 

 
 

 

            Bilaga 7 

KE1202 - Kemi B 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:65 

   HEM     ÄMNE   |    SKRIV UT   

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
ha förvärvat självständighet och vana vid laborativt arbete samt tillägnat sig förmåga att kritiskt 
granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat 

kunna förklara och tillämpa några vanliga analysmetoder samt kunna beskriva deras 
användningsområde och utveckling inom t.ex. sjukvård, miljöarbete, forskning och industri 

kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar  

ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och kvantitativt 
behandla kemisk jämvikt 

ha breddat sina kunskaper om olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet 
samt kunna diskutera principerna för några enkla organiska reaktionsmekanismer 

kunna schematiskt beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos några biologiskt viktiga 
molekyler och beskriva de biokemiska huvuddragen i cellens metabolism och reproduktion 

ha fördjupat sina kunskaper inom några av kemins aktuella tillämpningsområden. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven använder införda begrepp, modeller och formler för att beskriva företeelser och kemiska 
förlopp. 
Eleven bidrar vid val av metoder och visar förtrogenhet och ansvar vid laborationer och undersökande 
uppgifter. 
Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka resultat och formulera slutsatser. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 



 
 

 
 

 

Eleven kombinerar och tillämpar sina kunskaper i kemi för att belysa samband i vardagliga och 
vetenskapliga sammanhang. 
Eleven medverkar vid val av metod och utformning av laborativa undersökningar. 
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda hypoteser och hanterar 
kemiska beräkningar med säkerhet.  

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven integrerar sina kunskaper i kemi från olika delområden för att förklara fenomen i omvärlden. 
Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter såväl 
teoretiskt som laborativt, tolkar resultat och värderar slutsatser samt bidrar med egna reflexioner. 
Eleven analyserar och diskuterar problemställningar med stöd av kunskaper från olika delar av kemin. 

 

Skolverket 2008-05-25  

 



 
 

 
 

 

      Bilaga 8 

Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Allmän kemi 15 högskolepoäng 
General Chemistry 

Kurskod: GKE100 Utbildningsnivå: Grundnivå 100 

Ämne: Kemi Utbildningsområde: Naturvetenskap 

Giltig fr.o.m. termin: ht07   

Fastställandedatum: 2007-02-20 Förändringsdatum: 2007-06-29 

Syfte 

Kursen ger grundläggande kunskaper i kemi för fortsatta studier i kemi, kemiteknik och biologi. 
Kursen ger vidare grundläggande begrepp inom kemin för förståelse av fenomen i omvärlden. 
Kursens teoretiska innehåll är också ett hjälpmedel till att förklara olika miljöaspekter. Förutom de 
teoretiska kunskaperna får studenten övning i grundläggande kemiskt laboratoriearbete och 
laboratoriesäkerhet. Dessutom är laborationerna inom kursens ram tillämpningar på olika 
teoretiska moment i kursen. 

Lärandemål 

Studenten skall efter fullgjord kurs kunna: 
- utifrån en laboratorieinstruktion planera och på ett säkert sätt genomföra enkla 
laboratoriemoment såsom titreringar och enkla synteser med åtföljande beräkningar 
- oorganisk nomenklatur 
- balansera reaktionsformler såsom förbränning av enkla organiska föreningar, syra- 
basreaktioner och redoxreaktioner 
- rita Lewis struktur för enkla molekyler samt ange deras geometrisk form 
 
Studenten skall efter fullgjord kurs kunna genomföra beräkningar avseende: 
- stökiometri. 
- tryck- och mängder hos gaser 
- kalorimetri och entalpi 
- jämviktskonstantens och spontana reaktioners temperaturberoende 
- gasjämvikter, löslighetsjämvikter och komplexa jonjämvikter 
- pH hos starka och svaga syror, starka och svaga baser, buffertar, vid titreringar av starka och 
svaga syror, starka och svaga baser samt hos vattenlösning av svårlösliga hydroxider 
- galvaniska celler och elektrolyser 
- enkel kemisk kinetik och hastighetskonstantens temperaturberoende 
- hastigheten hos radioaktivt sönderfall och energiutveckling vid kärnreaktioner 
 
Studenten skall efter fullgjord kurs kunna redogöra för: 



 
 

 
 

 

- laboratoriesäkerhet 
- termodynamikens första, andra och tredje lag 
- atomers uppbyggnad 
- jonbindning och kovalent bindning 
- intermolekylära/interpartikulära krafter och korrelera dessa krafter till de fysikaliska 
egenskaperna hos föreningen 
- kemiska jämvikters relation till Gibbs energi samt till spontana och ickespontana reaktioner 
- begreppen entalpi, entropi, Gibbs energi, inre energi, arbete, Hess lag, exoterm och endoterm 
reaktion 
- galvaniska celler och normalpotentialer 
 
 

Studenten skall efter fullgjord kurs ha kännedom om: 
- atmosfärens kemi bl.a. med avseende på miljöaspekter 
- energikällor 
- lösningars fysikaliska egenskaper 
- kommersiella batterier och elektrolytiska processer 
- reaktionsmekanismer och dess relation till kemisk kinetik 
- atomkärnors stabilitet och sönderfall, kärnomvandlingar, mätning av radioaktivitet, kärnenergi, 
fission, fusion, kärnreaktorer och biologiska effekter av radioaktiv strålning 

Innehåll 

- Grundläggande laborationsteknik 
- Oorganisk nomenklatur 
- Fällningsreaktioner, syra-basreaktioner och redoxreaktioner i vattenlösning 
- Balansering av reaktionsformler såsom förbränning av enkla organiska föreningar, syra- 
basreaktioner och redoxreaktioner 
- Stökiometri, molbegrepp, substansförhållande, gaslagar 
- Atmosfärens kemi bl.a. med avseende på miljöaspekter 
- Termodynamik, kalorimetri, termodynamikens första, andra och tredje lag 
- Energikällor inklusive miljöaspekter 
- Atomers uppbyggnad, orbitaler, kvanttal, elektronkonfiguration, joniseringsenergier, 
elektronaffinitet, atomradier 
- Kemisk bindning, jonbindning, kovalent bindning, elektronegativitet, polära och opolära 
bindningar, Lewis struktur för enkla molekyler samt deras geometrisk form 
- Intermolekylära/interpartikulära krafter, ångtryck, ångtryckets temeraturberoende, fasdiagram 
- Lösningars egenskaper, ångtryck hos lösningar, ideala och icke-ideala lösningar, 
kokpunktsförhöjning, fryspunktsnedsättning, osmotiskt tryck 
- Kemisk jämvikt inklusive löslighetsjämvikter och komplexa jonjämvikter, reaktionskvot, 
LeChatelier´s princip 
- pH-beräkningar hos syror och baser samt buffertar, syra-basegenskaper hos salter, strukturens 
inverkan på syra-basegenskaperna, syra-basegenskaper hos oxider 
- Spontana och ickespontana reaktioner, entropi, Gibbs energi, Gibbs energis realation till 
jämviktskonstanten, jämviktskonstantens temperaturberoende 
- Elektrokemi, galvaniska celler, normalpotentialer, Nernst ekvation, batterier, bränsleceller, 
korrosion, elektrolys 
- Reaktionskinetik, reaktionsmekanismeroch dess relation till reaktionskinetik 



 
 

 
 

 

- Kärnkemi med atomkärnors stabilitet och sönderfall, kärnomvandlingar, mätning av 
radioaktivitet, kärnenergi, fission, fusion, kärnreaktorer och biologiska effekter av radioaktiv 
strålning 

Undervisning 

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturstudier, övningar, redovisningar och 
laborationer. 

Särskild behörighet 

E.3 Matematik: kurs D el 3 åk NT el etapp 4. Fysik: kurs B el 3 åk NT el etapp 4. Kemi: kurs A el 
3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el etapp 3. 
 
Undantag medges från kravet på Matematik kurs D och Fysik kurs B, men Matematik C och Fysik 
A krävs. 

 

Examination 

LAB1, 6 högskolepoäng, Laboration. Godkända laborationer. 

TEN1, 4,5 högskolepoäng, Tentamen. Skriftlig tentamen avseende första halvan av kursen. 

TEN2, 4,5 högskolepoäng, Tentamen. Skriftlig tentamen avseende andra halvan av kursen. 

Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola  

Betyg 

Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 

Miljöaspekter 

Kursen ger grundläggande kunskaper om begrepp inom kemin för förståelse av fenomen i 
omvärlden och som hjälpmedel till att förklara olika miljöaspekter. 

Litteratur 

Aylword&Findlay, SI Chemical Data, 5th edition 

Zumdahl & Zumdahl, Chemistry, 7th Edition. - ISBN 0-618-52844-X 

Laborationskompendier, utdelat material 



 
 

 
 

 

      Bilaga 9 

Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Organisk kemi I 7,5 högskolepoäng 
Organic Chemistry I 

Kurskod: GKE102 Utbildningsnivå: Grundnivå 100 

Ämne: Kemi Utbildningsområde: Naturvetenskap 

Giltig fr.o.m. termin: ht07   

Fastställandedatum: 2007-02-20 Förändringsdatum: 2007-06-29 

Syfte 

Syftet är att lägga en grund för kunskap i organisk kemi, hur organiska föreningar är uppbyggda 
samt deras reaktivitet. Kursen ska också lägga en grund för laborationstekniker vid organisk 
syntes inklusive estersyntes, destillation, kromatografi (TLC), kristallisation och smältpunkter. 
Studenterna får öva sig i att tolka, kritiskt granska och reflektera över de resultat de kommer fram 
till. De får öva på att jobba i små grupper och att göra självständiga problemlösningar. 

Lärandemål 

- Rita organiska strukturer i klar och kortfattad form med linjediagram och namnge dem 
- Förstå atom- och molekylorbitaler och begreppet hybridisering 
- Rita en enkel mekanism med krokiga pilar 
- Förstå begreppen delokalisering och konjugation 
- Veta vilka typ av organiska syror och baser som finns och deras relativa styrka 
- Rita en mekanism för både konjugat och direkt addition till en karbonylgrupp 

Innehåll 

Organisk kemi, människor och industri  
- Kolvätestrukturer och funktionella grupper 
- Nomenklatur 
- Atom- och molekylorbitaler, kvanttal, hybridisering, heteronukleära diatomer  
- Framställande av reaktionerna med krokiga pilar 
- Nukleofil addition till karbonylgrupp, innefattande cyanid, hydrid, vatten, organometalliska 
reagenter och bisulfit addition föreningar 
- Delokalisering och konjugering innefattande eten, butadien allylsystemet och aromaticitet  
- Syror, baser och definition av pKa  
- Användingen av organometalliska föreningar för att skapa C-C bindningar  
- Syntes av syraderivat  
- Laborativa delen innehåller estersyntes, kromatografi, destillation, och omkristallisation. Totalt 
labtid: 24 timmar 



 
 

 
 

 

Undervisning 

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer. 

Särskild behörighet 

Allmän kemi 15 hp eller motsvarande. 

Examination 

LAB1, 3 högskolepoäng, Laboration 

TEN1, 3 högskolepoäng, Tentamen 

ÖVN1, 1,5 högskolepoäng, Övningsuppgift 

Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola  

Betyg 

Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 

Miljöaspekter 

Miljöaspekter behandlas som en naturlig del i undervisningen. 

Litteratur 

Clayden, Greeves, Warren and Wothers,, Organic Chemistry. - Oxford University Press, First 
edition (2005). - ISBN 0-19-850346-6 

If desired accompanying Study Guide 



 
 

 
 

 

      Bilaga 10 

Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Organisk kemi II 7,5 högskolepoäng 
Organic Chemistry II 

Kurskod: GKE202 Utbildningsnivå: Grundnivå 200 

Ämne: Kemi Utbildningsområde: Naturvetenskap 

Giltig fr.o.m. termin: ht07   

Fastställandedatum: 2007-08-30 Förändringsdatum: 2007-12-20 

Syfte 

Syftet med kursen är att fördjupa studentens förståelse för sambandet mellan kemisk struktur och 
reaktivitet. Stark vikt läggs på användning av reaktionmekanismer för att förklara och förutse utfall 
hos kemiska reaktioner. Förståelse för varför reaktioner sker och med vilken mekanism det sker 
(beroende på reaktionstillstånd) är ett av huvudmålen med kursen. Laboratoriekursen är 
designad för att öka studentens förmåga att hantera kemiskt material på ett säkert och 
miljövänligt sätt samt att introducera studenter till nya syntesmetoder och uppreningsmetoder. 

Lärandemål 

Vid kursens slut skulle studenten kunna: 
- Förstå de vanligaste reaktioner och omvandlingar inom organisk kemi 
- Förutse den mest favoriserade konformationen av en organisk molekyl 
- Förstå varför reaktioner sker mellan nukleofiler och elektrofiler 
- Använda mekanismer för att förklara reaktioner mellan organiska substrater 
- Utföra standard syntesmetoder som används inom organisk kemi 

Innehåll 

 
Kursen innehåller följande ämnen: 
- Jamvikt, reaktionsbetingelse och mekanismer 
- Stereokemi och konformationsanalys 
- Nukleofilisk substitution vid karbonyl kol 
- Nukleofilisk substitution vid mättat kol 
- Elimineringsreaktioner 
- Elektrofilisk addition till alkener 
- Bildning och reaktioner av enolater 
- Aldolreaktionen 
- Acylering av kol 
- Konjugat addition av enolater 



 
 

 
 

 

Undervisning 

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer. 

Särskild behörighet 

30 hp i kemi på grundnivå varav 7,5 hp i organisk kemi eller motsvarande. 

Examination 

LAB1, 2,5 högskolepoäng, Laboration 

TEN1, 4 högskolepoäng, Tentamen 

ÖVN1, 1 högskolepoäng, Övningsuppgift 

Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola  

Betyg 

Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 

Miljöaspekter 

Miljöaspekter behandlas som en naturlig del i undervisningen. 

Litteratur 

Clayden, Greeves, Warren and Wothers,, Organic Chemistry. - Oxford University Press, First 
edition (2005). - ISBN 0-19-850346-6 



 
 

 
 

 

      Bilaga 11 

Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Oorganisk kemi 7,5 högskolepoäng 
Inorganic Chemistry 

Kurskod: GKE104 Utbildningsnivå: Grundnivå 100 

Ämne: Kemi Utbildningsområde: Naturvetenskap 

Giltig fr.o.m. termin: ht07   

Fastställandedatum: 2007-02-20 Förändringsdatum: 2007-06-29 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur mineral och fasta oorganiska material i naturen förhåller sig till vatten 
och luft, och därmed ge en förståelse för naturens uppbyggnad. Kursen ger även grundläggande 
kunskap i mekanismerna vid försurning och förgiftning av vatten, jord och atmosfär. 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall den studerande känna till grunderna i den oorganiska kemin och 
särskilt kunna tillämpa de grundläggande principer efter vilka grundämnen och dess föreningar 
växelverkar med vårt vanligaste lösningsmedel: vatten, samt känna till metoder för utvinning av 
grundämnen ur mineral. 

Innehåll 

Kemisk bindning. Lewis-syror och baser. HSAB- principen. Oxoanjoner och korresponderande 
syror. Konstruktion och användning av Pourbaixdiagram. Grundämnenas tillstånd i vatten. Fasta 
ämnens kristallina uppbyggnad, enkla typstrukturer, och hur deras uppbyggnad påverkar 
löslighet, smältpunkt m.m. Oxider, silikater, sulfider och halogenider. Framställningsmetoder för 
våra vanliga grundämnen ur oxid och sulfidmineral. Ellinghamdiagram. Stor vikt läggs på det 
praktiska genomförandet. 

Undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska labuppgifter, övningar. 

Särskild behörighet 

Allmän kemi 15 hp eller motsvarande. 

 



 
 

 
 

 

Examination 

INL1, 1 högskolepoäng, Inlämningsuppgift, övningsuppgift 

LAB1, 2,5 högskolepoäng, Laboration. Laboratoriearbete och labrapporter. 

TEN1, 4 högskolepoäng, Tentamen. Skriftlig tentamen 

Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola  

 

Betyg 

Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 

Miljöaspekter 

Miljöaspekter behandlas som en naturlig del i undevisningen. 

Litteratur 

Ingrid Bryntze, Oorganisk kemi i naturen. - Stockholms universitet, kompendium via MDH, 
2004 eller senare 

Labkompendium via MDH 

 


