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Abstract
The aim of this thesis was to construct undergraduate chemistry students’ conceptions of enthalpy and
its change, internal energy and its change, heat and work. Conceptions make it possible to identify
students’ problems with the taught content. How students’ exam results are affected by qualitative/
conceptual questions was also investigated.

Two chemistry teachers in both secondary school and higher education participated in the first study.
Thereafter, three empirical studies with undergraduate students were done, including a total number
of 64, 22 and 10 participants. Methods and tasks from chemistry education research were used and
new tasks were developed during the research process. Answers to questionnaires, hand-ins, exams
and interview transcripts were analyzed qualitatively. The constructed conceptions were descriptive
categories divided into two types, the underlying and the logical.

Nine conceptions were constructed. Students expressed enthalpy change as heat at constant pressure
like a mantra, since their responses to specific issues contradicted the explicitly used definition. An
artifact was necessary to identify work and expansion work and technical work were primarily described
as functions of volume. Enthalpy and enthalpy change were considered as a form of energy or as
interchangeable.

Students argued that enthalpy change and heat were the same, since the reactions were the same,
regardless of constant pressure or constant volume. Enthalpy change was heat when no work was done.
One possible explanation was that students argued that ΔU was the energy transferred as heat. Students’
interpretations of the tasks clarified that tasks can be further developed. On three of four exams students
succeeded better when the qualitative/conceptual questions were excluded. The sample size affected
the t-tests and only one result was significant. Implications for teaching and research are given.
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Svensk sammanfattning 

Syftet med avhandlingen var att konstruera kemistudenters föreställningar 
om entalpi och dess förändring, inre energi och dess förändring samt värme 
och arbete. Föreställningar gör det möjligt att identifiera problemområden då 
ämnesinnehållet undervisas. Hur studenternas resultat på tentamen påverka-
des av att kvalitativa/konceptuella frågor inkluderades, undersöks också. 

En studie med två kemilärare på både gymnasiet och inom högre utbildning 
samt tre studier med totalt 64, 22 och 10 kemistudenter, på olika utbild-
ningsnivåer inom högre utbildning, utfördes. Metoder och uppgifter från 
ämnesdidaktisk forskning användes och nya uppgifter utvecklades under 
forskningsprocessen. Svar på enkät-, inlämnings- och tentamensuppgifter 
samt intervjutranskript analyserades kvalitativt. Föreställningarna som kon-
struerades var beskrivande kategorier som delats in i två grupper, de under-
liggande och de logiska föreställningarna.  

Resultatet visade att studenterna uttryckte att entalpiförändringen är värme 
vid konstant tryck. Det var likt ett mantra eftersom de samtidigt bortsåg från 
uttrycket i resten av sina svar. För att arbete ska identifieras krävdes en arte-
fakt och när tryckvolymarbete samt tekniskt arbete beskrevs var det primärt 
som en funktion av volymen. Entalpi och entalpiförändring tillämpades av 
studenterna som en energiform eller så var innebörden av begreppen den-
samma.  

Studenterna beskrev att samma reaktion ger samma entalpiförändring och 
värme oberoende av konstant tryck och volym. Vidare beskrevs entalpiför-
ändringen som värmet när inget arbete sker. En möjlig förklaring var att 
studenterna argumenterade att U var energiöverföringen som värme. Stu-
denternas tolkningar av frågorna tydliggör att frågorna fortfarande kan ut-
vecklas. På tre av fyra tentamina lyckades studenterna bättre när de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderades. t-testen utfördes på gränsen till sitt 
giltighetsområde och endast ett resultat var signifikant. 

Även om entalpi och dess förändring är viktiga inom teoribildningen visade 
empirin att studenterna inte kände till syftet med att införa begreppen i teori-
bildningen. Implikationer för undervisning och forskning ges. 
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Förord 

Jaha, och hur sjutton hamnade jag här? 

Att jag skulle bli lärare har varit självklart sen lågstadiet. Att det blev gym-
nasielärare i matematik och kemi är en lycklig kombination av händelser, 
men jag hade lika gärna kunnat bli lärare för yngre barn. Naturvetenskap har 
alltid intresserat mig liksom samhällskunskap och historia. Det naturveten-
skapliga programmet kändes ändå rätt och det visade sig vara ett bra val 
eftersom lärarna i samhällskunskap och historia krävde argumentation, långa 
uppsatser och referenshantering. Inom naturvetenskaperna och matematiken 
handlade det mer om att lära sig algoritmen och applicera den. 

Kemi var det ämne som låg mig varmast om hjärtat och Börje Bengtsson, 
Lars Otterling, Karin Nilsson och Gerd Zeller visade alla, på sina sätt, att 
kemi är roligt, intressant och användbart. Efter studenten fick jag möjlighe-
ten att arbeta ett år som extraresurs på en högstadieskola i Eskilstuna. Jag 
lärde mig mycket under den tiden och utbildningsvalet blev helt plötsligt 
väldigt solklart.  

Under min kemiutbildning kom jag i kontakt med Lars Blomberg som var 
Karlstads Universitets dåvarande styrelseledamot i Nationella forskarskolan i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) samt labassistenten 
Michal Drechsler, som vid tidpunkten doktorerade inom ramen för FontD. 
Vid universitetet fanns även den tyske gästprofessorn i kemididaktik Hans-
Jürgen Schmidt. I undervisningen ingick seminarier om ämnesdidaktiska 
forskningsrön och vi lärarstudenter fick möjligheten att binda samman un-
dervisning och ämnesdidaktisk forskning. Den nära kopplingen till den äm-
nesdidaktiska forskningen gjorde mig såld och jag skrev min magisterupp-
sats inom kemi med inriktning mot didaktik. När FontD antog nya doktoran-
der i kull 3 slog jag till. Doktorandtjänsten jag sökte var vid Mälardalens 
Högskola (MDH). Flytta hem igen…, kul…, men det visade sig vara ett bra 
val. Jag hade ju även många vänner kvar här. Under intervjun, och senare i 
livet visade det sig vara en fördel att ha er i närheten. 

Den resa som påbörjades för snart fem och ett halvt år sedan börjar närma 
sig sitt mål och slutsatsen är att jag ägnat mig åt det jag velat göra; forska, 
undervisa och om möjligt förena de två.  

iii 
 

Ett stort tack till  

Sten Lindstam, dåvarande ordförande i den Utbildningsvetenskapliga nämn-
den, som genom sitt arbete skapade förutsättningar för MDH att få utbilda 
egna doktorander i didaktik.  

Kjell Waltersson, Peter Gustafsson och Sten Lindstam för förtroendet och 
möjligheten ni gav mig. Att som ung, man med begränsad yrkeserfarenhet 
från skolans värld ge sig in i den akademiska världen, visade sig medföra 
både fördelar och nackdelar. Ni var klarsynta som förberedde mig på det. 

Min handledare, den tyske gästprofessorn i fysikdidaktik Hans Niedderer. 
Hans, du har varit ett stort stöd under hela processen. Jag är mycket tacksam 
för allt du gjort och jag vet att du alltid varit närvarande trots att du under 
perioder befunnit dig utomlands. Du är den kvalitative forskaren personifie-
rad och din fingertoppskänsla då kategorier definieras har hjälpt mig många 
gånger. Formellt är jag ju din siste doktorand, men vem vet, nu när du ska ge 
dig ut på nya äventyr kanske du tar dig an en doktorand till?  

Kjell Waltersson i din roll som prefekt och biträdande handledare. Vi har 
haft många intressanta diskussioner om kemi och du fick bland annat den 
elektrokemiska polletten att äntligen trilla ner.  

NT-didaktiskt centrum vid MDH. Förutom Hans Niedderer är det Roger 
Andersson, Margareta Enghag, Susanne Engström, Peter Gustafsson och Per 
Sund som primärt diskuterat och haft synpunkter på min forskningsprocess. 
Era synpunkter har varit viktiga för mig och jag vet att det finns andra värl-
dar att besöka. Att även matematik numera är inkluderat gör mig extra glad.  

Högskolebiblioteket, särskilt Henning von Platen och Magnus Velander, 
som löst många av mina problem på vägen.  

FontD, dess ledning samt Anna Ericson. Jag känner mig lyckligt lottad att 
få vara en del av samarbetet och att jag har fått möta alla som jag delat min 
resa med. Jag tänker primärt på doktoranderna i kull 3, men även på dokto-
randerna och licentianderna i andra kullar. Ett extra tack till Kristina Anders-
son, Auli Arvola Orlander, Annie-Maj Johansson, Mari Stadig Degerman, 
Karin Stolpe och Lise-Lotte Österlund.  

De två läsarna av mitt 90 % manus Helge Strömdahl och Michal Drechs-
ler. Era kommentarer hjälpte mig att både strukturera upp arbetet och mejsla 
ut det mest väsentliga.  

Renate Walder och Clare Barnes, som fick det stora nöjet att brottas med 
avhandlingstexten. Ni har gjort ett gediget arbete.  

Alla informanter som möjliggjorde datainsamlingarna. Utan er hade inget 
av detta varit möjligt.  
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Alla IBK:are, särskilt min ”tvilling” Jens Sjödin.  

Alla ni som gör det roligt att komma till arbetet varje dag. Vi har delat 
många kaffeautomater vid det här laget. Ni har gett mig oerhört mycket stöd 
under processen och det är aldrig långt till ett gott skratt. Ni ger mig nya 
utmaningar varje dag, både personliga och professionella.  

Mamma och pappa, tack för allt stöd jag fått genom åren. Ni har alltid 
funnits där men samtidigt låtit mig gå mina egna vägar och följa mina intres-
sen. Jag vet inte hur många av mina texter du läst nu mamma, men vore det 
inte för ditt arbete med att få mitt språk bättre hade jag aldrig vågat ta mig an 
denna uppgift. Ellinor, kära syster, vi ser inte allting på samma sätt och tur är 
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Nya perspektiv på tillvaron har min kära Jennys familj bidragit med. Jag 
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lika mycket som jag, sett fram emot denna dag och du är anledningen till att 
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ögon och har därigenom hjälpt mig att lösa många av mina problem. Tack 
för allt!    
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Tor Nilsson 

 1

1 Inledning  

Avhandlingen befinner sig i ett komplext forskningsområde där utgångs-
punkten är ämnesinnehållet i kemisk termodynamik och olika studenters 
möte med ämnesinnehållet. Då kemisk termodynamik är ett brett ämnesom-
råde fördjupas avhandlingen gradvis mot begreppet entalpi och dess föränd-
ring samt övriga grundläggande begrepp; inre energi, värme och arbete. Den 
gradvisa fördjupningen är en följd av den kvalitativa dataanalysen som ge-
nomförts.  

Avhandlingen är skriven inom kemididaktik, vilket innebär att det inte är 
en avhandling i kemi eller i pedagogik, utan avhandlingen befinner sig på 
bron1 mellan flera olika vetenskapliga områden. Genom att befinna sig på 
bron kan forskaren ställa frågor som: Varför är ämnesinnehållet viktigt? 
Vem är det som ska lära sig ämnesinnehållet? Vad i ämnesinnehållet tas upp 
i undervisning? Hur undervisas ämnesinnehållet? Det innebär att innehållet 
som undervisas är en konsekvens av flera val som läraren gör.    

Innehållet i kemisk termodynamik undervisas både i kemikurser på gym-
nasiet2 och inom högre utbildning. Det innebär att samma innehåll till viss 
del berörs på olika utbildningsnivåer. Det medför att avhandlingen måste 
förhålla sig till detta, men avhandlingen är, till skillnad från de flesta ämnes-
didaktiska avhandlingar inom området, primärt inriktad mot högre utbild-
ning. Däremot kan avhandlingens resultat även utnyttjas för att föra en mer 
generell diskussion om undervisning av kemisk termodynamik på gymnasiet.  

Studenter som påbörjar högre utbildning i kemi har även, med stor sanno-
likhet, undervisats om begreppen i gymnasiekurserna i fysik. Faktum är att 
de grundläggande begreppen energi, värme och arbete i större utsträckning 
undervisas inom ramen för gymnasiekurserna i fysik än inom ramen för 
gymnasiekurserna i kemi. Det medför att det finns en innehållsmässig rela-
tion mellan de olika naturvetenskapliga ämnena.  

Komplexiteten är således att olika naturvetenskapliga ämnen berör äm-
nesinnehållet på olika sätt. Samma begrepp används men inte identiskt inom 
de olika ämnena. Ämnesinnehållet undervisas dessutom på olika utbild-

                               
1 Bron är Sjøbergs (2000) beskrivning av att naturvetenskapernas didaktik har sin utgångs-
punkt i de olika naturvetenskapliga ämnena samt bland annat pedagogik och didaktik. En 
ämnesdidaktisk forskare som är intresserad av det vetenskapliga ämnets innehåll befinner sig 
alltid någonstans mellan ämnet och exempelvis pedagogiken, det vill säga på bron.  
2 På gymnasiet beskrivs det ofta som termokemi men hädanefter kommer endast kemisk 
termodynamik att användas i texten då termokemi är en del av ämnesinnehållet. 
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ningsnivåer. För att ge möjliga svar på eventuella problem utförs en ämnes-
didaktisk studie med utgångspunkt i det akademiska ämnet kemi och inne-
hållet kemisk termodynamik då det undervisas för kemistudenter som läser 
sin första kurs i allmän oorganisk kemi. Under forskningsprocessen inklude-
rades sedan även andra studentgrupper på en högre utbildningsnivå3.  

I denna, den inledande texten, kommer därför behovet av kemisk termo-
dynamik att skrivas fram generellt samt med extra fokus på entalpi, dess 
förändring samt relaterade begrepp. En inledande diskussion om ämnesinne-
hållets vara eller icke vara i undervisningen ges också. Slutligen presenteras 
avhandlingens syfte samt forskningsfrågor och inledningen avslutas med en 
disposition över resten av avhandlingen.  

1.1 Kemisk termodynamik är viktigt i kemistens 
praktik, vardagen vi lever i och därför även i 
undervisning 
Det finns flera syften med att inkludera de termodynamiska begreppen i 
undervisningen av kemi inom högre utbildning, ett av dem är nyttan för den 
praktiserande kemisten  

Chemists discuss the role of energy in chemical reactions as ’chemical ther-
modynamics’. Thermodynamic theory makes it possible to predict the 
progress of chemical reactions under specific conditions. It is thus considered 
to be one of the most important tools used by professional chemists in re-
search laboratories and in chemical industry. (Goedhart & Kaper, 2002, s. 
340) 

Att ämnesinnehållet därmed måste ingå i kemiutbildningar inom högre ut-
bildning framstår som självklart, men alla som läser kemi blir inte kemister. 
En grundläggande aspekt är således att ämnesinnehållet som undervisas, kan 
bero på utbildningen studenten läser. Inom högre utbildning är det vanligt att 
studenter från olika utbildningsprogram samläser vissa grundläggande kur-
ser. Citatet från Goedhart och Kaper (2002) tydliggör att kemisk termody-
namik är viktigt, men samtidigt är det en reducerad bild av den kemiska ter-
modynamikens möjligheter. De lagar och teorier som bygger upp ämnesom-
rådet kan utnyttjas för att förklara, förutse och modellera så mycket mer än 
bara det som den praktiserande kemisten möter. När snön faller och tempera-
turen börjar närma sig minus 20 ⁰C utomhus är det skönt att värma sig vid en 
brasa. Snön som faller, temperaturen som sjunker och den kemiska reaktio-
nen som sker då veden förbränns, är alla exempel på situationer när termo-

                               
3 I avhandlingen inkluderades två grupper av studenter som läste en A-kurs vid ett lärosäte. 
Senare inkluderades en annan studentgrupp som läste en B-kurs vid ett annat lärosäte.  
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dynamikens lagar och teorier kan utnyttjas. Termodynamik är således inte 
något som endast behövs på laboratorier eller inom den kemiska industrin, 
det är ett viktigt verktyg för samtliga kemister och kanske fler människor än 
så. 

Eftersom ämnesinnehållet undervisas inom fysik och kemi på gymnasiet 
och inom högre utbildning är en av anledningarna till att problem kan uppstå 
inbyggt i utbildningssystemet. Undervisningen under gymnasiet ska dels 
förebereda eleven för högre utbildning, dels göra eleven till en demokratisk 
medborgare (B. Andersson, 2001; Östman, 2000). I dagens västerländska 
samhälle pågår exempelvis diskussioner där termodynamiska begrepp till-
lämpas i vardaglig kontext. Det är därför svårt att undvika kontakt med ener-
giöverföringar och för att gymnasieelever ska kunna vara delaktiga i demo-
kratiska diskussioner krävs det att undervisningen förbereder dem på det och 
då måste grundläggande vetenskapliga begrepp, exempelvis arbete, inklude-
ras (B. Andersson, 2001). Arbete undervisas främst i gymnasieämnet fysik 
men ingår i alla naturvetenskapliga ämnen4. 

Ett av de mest grundläggande ämnesdidaktiska problemen är att det mel-
lan utbildningsnivåerna finns få ämnesmässiga kopplingar (de Jong, 2000). 
Det innebär att ämnesinnehållet som undervisas på gymnasiet inte korre-
sponderar med kraven som ställs på studenternas förkunskaper. Liknande 
argument för Goedhart och Kaper (2002) fram då de beskriver undervisning 
av termodynamik från högstadiet, via gymnasiet, till högre utbildning. I ut-
bildningen förändras inte bara innebörden av begreppen utan även innebör-
den av hela det teoretiska ramverket. Det innebär exempelvis att gymnasie-
studenter som läser fysik och kemi tillämpar energi, värme och arbete. Be-
greppen ingår som en del i ett större ramverk och när studenterna sedan läser 
kemi riskerar deras förståelse för kemisk termodynamik att hämmas (Kaper 
& Goedhart, 2002a). Vad gymnasielärarna i kemi måste ta upp i undervis-
ning framgår av kursplanerna i kemi för gymnasiet (Skolverket, 2010a, 
2010b). 

Ett sätt att underlätta för lärare, elever och studenter är att endast undervi-
sa det som behövs för aktuell utbildningsnivå (Johnstone, 2010). Johnstone 
undrar, på empirisk grund, vad det egentligen är som lärare undervisar. Hur 
kommer det sig att praktiserande kemister inte har de kunskaper som de be-
höver? En möjlighet är att undervisningen innehåller så mycket ämnesinne-
håll som kemisten de facto inte behöver, medan generella kompetenser inte 
undervisas.  

Johnstone (2010) argumenterar bland annat för att utesluta termodynami-
ken för slutna system för elever på gymnasiet och studenter på grundläggan-
de nivå. Anledningen till det är att dessa grupper, i princip, uteslutande in-
troduceras till kemiska reaktioner som sker vid konstant tryck. Denna argu-

                               
4 Konsekvenser av processen arbete kan diskuteras i princip i alla gymnasieämnen. 
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mentation förefaller emellertid innehålla ett nyansproblem eftersom det går 
att konstruera ett slutet system där reaktionen sker vid konstant tryck.  

Bortsett från nyanseringen ska endast termodynamiken för slutna system 
undervisas dem som är i behov av det. Att endast inkludera det som behövs 
för nivån kanske låter som en självklarhet, men det är det sällan. Johnstones 
(2010) argument framförs även av andra forskare. Min egen handledare, 
Hans Niedderer, har vid upprepade tillfällen både på konferenser och i hand-
ledningsprocessen argumenterat för en liknande möjlighet. Inkludera endast 
de begrepp som är nödvändiga för att eleven/studenten ska kunna beskriva 
situationen (Niedderer, 2010). Gabel (2003) argumenterar för att det är dags 
att börja skära i ämnesinnehållet som undervisas, men om författarnas syn-
punkter följs, bör begreppet entalpi och dess förändring ha en naturlig plats i 
det innehåll som undervisas på gymnasiet och högre utbildningsnivå efter-
som begreppen är relevanta för processer vid konstant tryck. 

Svenska lärare inom högre utbildning uttrycker emellertid att studenternas 
förkunskaper inom kemi är för låga (Högskoleverket, 2009). Det innebär att 
de Jongs (2000), Gabels (2003) Johnstones (2010) och Niedderers (2010) 
argument är viktiga och enligt den ämnesdidaktiska forskningen måste föl-
jande undersökas empiriskt 

• När studenterna påbörjar sina högre studier i kemi är sannolikheten stor 
att deras referensram om energi och relaterade begrepp baseras på fysi-
kens förklaringsmodeller, vilket medför att undervisningen i kemi måste 
anpassas efter det. De empiriska undersökningarna måste utgå från till-
lämpningar i kemi, då begreppens användning i kemi är unik (ex. Car-
son, 2001; Goedhart & Kaper, 2002; Kaper & Goedhart, 2002a, 2002b; 
Sözbilir, 2001).  

• Undervisning, generellt inom naturvetenskap, och specifikt inom termo-
dynamik utgår från algoritmer. Kvalitativ förståelse ser lärare som en 
konsekvens av att studenterna utför beräkningar. Ämnesdidaktisk forsk-
ning visar på motsatsen och argumenterar att kvalitativa beskrivningar 
av innehållet måste komma före beräkningar (ex. Carson, 2001; Gabel, 
2003; Kim & Pak, 2002; Mazur, 1997). Forskningen måste således fort-
sätta undersöka hur studenter påverkas av att kvalitativa/konceptuella 
frågor inkluderas i undervisningen. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Enligt de vetenskapliga teorierna är entalpi och entalpiförändring betydelse-
fulla för att beskriva och förklara kemiska reaktioner som sker, bland annat 
därför att det skapar praktiska fördelar för den som genomför mätningar. 
Eftersom ämnesdidaktisk forskning rörande begreppsförståelse om begrep-
pet entalpi och dess relation till (inre) energi, värme och arbete är begränsad, 
särskilt inom högre utbildning, utförs studien på denna nivå, men begreppen 
som berörs undervisas även i gymnasiet. Målet med avhandlingen är att em-
piriskt undersöka föreställningar om de grundläggande begreppen inom ke-
misk termodynamik. Eftersom föreställningarna som konstrueras uppkom-
mer på grund av forskningsprocessen är även ett syfte att undersöka hur stu-
denternas resultat på tentamina påverkas av att kvalitativa/konceptuella frå-
gor inkluderas. Avhandlingens forskningsfrågor är följande 

1. Vilka föreställningar om entalpi, dess förändring och relaterade begrepp 
kan konstrueras för att beskriva studenters svårigheter med nämnda begrepp? 

1.1 Vilka underliggande föreställningar kan konstrueras? 
1.2 Vilka logiska föreställningar kan konstrueras? 

2. Hur lämpar sig de två nydefinierade föreställningarna, de underliggande 
och de logiska, för att skilja på två typer av föreställningar?  

3. Hur påverkas studenternas resultat på tentamina på grund av att kvalitati-
va/konceptuella frågor inkluderas i tentamina? 

Som en följd av dessa forskningsfrågor ges även ett bidrag till diskussionen 
om undervisning av ämnesinnehållet på gymnasiet och inom högre utbild-
ning. 

1.3 Disposition 
I det nuvarande kapitlet Inledning har läsaren introducerats till varför äm-
nesområdet är viktigt samt studiens syften och forskningsfrågor. I Kapitel 2 
Ämnesvetenskaplig bakgrund beskrivs det ämnesinnehåll som är mest cent-
ralt i studien, det vill säga entalpi och dess förändring, inre energi och dess 
förändring, värme samt arbete. Även andra relevanta aspekter av ämnesinne-
hållet tas upp. Ämnesdidaktisk bakgrund är det tredje kapitlet och där be-
skrivs föreställningar, generellt, samt tidigare resultat från ämnesdidaktisk 
forskning. Vidare problematiseras ämnesinnehållet med hjälp av en ämnes-
didaktisk diskussion.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Enligt de vetenskapliga teorierna är entalpi och entalpiförändring betydelse-
fulla för att beskriva och förklara kemiska reaktioner som sker, bland annat 
därför att det skapar praktiska fördelar för den som genomför mätningar. 
Eftersom ämnesdidaktisk forskning rörande begreppsförståelse om begrep-
pet entalpi och dess relation till (inre) energi, värme och arbete är begränsad, 
särskilt inom högre utbildning, utförs studien på denna nivå, men begreppen 
som berörs undervisas även i gymnasiet. Målet med avhandlingen är att em-
piriskt undersöka föreställningar om de grundläggande begreppen inom ke-
misk termodynamik. Eftersom föreställningarna som konstrueras uppkom-
mer på grund av forskningsprocessen är även ett syfte att undersöka hur stu-
denternas resultat på tentamina påverkas av att kvalitativa/konceptuella frå-
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1.1 Vilka underliggande föreställningar kan konstrueras? 
1.2 Vilka logiska föreställningar kan konstrueras? 

2. Hur lämpar sig de två nydefinierade föreställningarna, de underliggande 
och de logiska, för att skilja på två typer av föreställningar?  

3. Hur påverkas studenternas resultat på tentamina på grund av att kvalitati-
va/konceptuella frågor inkluderas i tentamina? 

Som en följd av dessa forskningsfrågor ges även ett bidrag till diskussionen 
om undervisning av ämnesinnehållet på gymnasiet och inom högre utbild-
ning. 

1.3 Disposition 
I det nuvarande kapitlet Inledning har läsaren introducerats till varför äm-
nesområdet är viktigt samt studiens syften och forskningsfrågor. I Kapitel 2 
Ämnesvetenskaplig bakgrund beskrivs det ämnesinnehåll som är mest cent-
ralt i studien, det vill säga entalpi och dess förändring, inre energi och dess 
förändring, värme samt arbete. Även andra relevanta aspekter av ämnesinne-
hållet tas upp. Ämnesdidaktisk bakgrund är det tredje kapitlet och där be-
skrivs föreställningar, generellt, samt tidigare resultat från ämnesdidaktisk 
forskning. Vidare problematiseras ämnesinnehållet med hjälp av en ämnes-
didaktisk diskussion.  
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Kapitel 4, Metod, innehåller beskrivningar av design, urval datainsamling 
och forskningsetik och i det efterföljande kapitel 5 beskrivs den Kvalitativa 
analysmetoden som tillämpats under avhandlingsarbetet.  

Studiens resultat presenteras och diskuteras i kapitel 6, Resultat och dis-
kussion. I kapitlet beskrivs de konstruerade föreställningarna och konsekven-
sen av att inkludera kvalitativa/konceptuella frågor i tentamina visas. I sam-
band med presentationen tas relevant ämnesteori upp och empirisk evidens 
ges. Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare forskning och de kon-
struerade föreställningarna relateras till andra beskrivningar av en föreställ-
ning som finns i litteraturen. Även möjliga relationer mellan olika föreställ-
ningar beskrivs. Uppbyggnaden av resultatkapitlet ger således en generell 
sammanfattning av hela avhandlingen och läsare som endast är intresserade 
av de empiriska resultaten behöver inte läsa resten av avhandlingen för att 
förstå resultaten. I kapitel 7 Avslutande diskussion och implikationer diskute-
ras design, metod och kvalitativ analysmetod genom att beskriva avhand-
lingsarbetets fokusering och fördjupning. Kapitlet avslutas med en diskus-
sion om forskningskvalité och generaliserbarhet. Implikationer för undervis-
ning och ämnesdidaktisk forskning ges. Slutligen ges en sammanfattning på 
engelska i kapitel 8 English summary. 
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2 Ämnesvetenskaplig bakgrund 

I den ämnesvetenskapliga bakgrunden presenteras och problematiseras den 
ämnesteori som avhandlingen empiriskt undersöker hur studenterna förkla-
rar. Syftet med presentationen är att formulera en teoretisk ram att jämföra 
studenternas svar med. Presentationen utgår från hur ämnesinnehållet intro-
duceras på de undersökta utbildningsnivåerna, vilket exempelvis innebär att 
endast ideala gaser berörs.  

Denna presentation ligger även till grund för de vetenskapliga beskriv-
ningar som ges i resultatkapitlen. Där är fokus på att ge läsaren den teori som 
behövs för att förstå varje enskilt resultat. I resultatkapitlet finns emellertid 
inga referenser till läroböcker i kemi eller dylikt. Där är beskrivningarna 
framför allt en tillämpning av nedan presenterad ämnesteori med avseende 
på teorins koppling till aktuell föreställning. 

2.1 Entalpi och dess förändring 
Inom kemi utgår många tillämpningar från tillståndet entalpi5, definierat som 
H = U + pV, där U är tillståndet inre energi6, p är trycket och V är volymen. 
Enheten är, liksom för inre energi, Joule (J). En förändring av entalpi7 är 
definierad som dH = dU + d(pV) och eftersom dU = q + w + w´ ges att 
dH = q + w + w´+ pdV + Vdp8 (efter Laidler, Meiser, & Sanctuary, 
2003). Ekvationen förklaras i detalj senare och här konstateras endast att en 
konceptuell förståelse av de olika termerna i ekvationen krävs för att studen-
ten ska kunna förklara kemiska reaktioner med hjälp av entalpi och dess 
förändring. Ett problem är att tillståndet H liksom tillståndet U är numeriskt 
                               
5 Tillstånd förklaras senare i texten, men vad entalpi står för och varför det förkortas med H 
går att läsa i Howard (2002). 
6 Den inre energin betecknas ibland med E vilket medför att vissa studenter använder E istäl-
let för U. I denna avhandling används E och U synonymt. 
7 I avsnittet används uttryckssättet förändring av entalpi synonymt med entalpiförändring. Det 
finns flera sätt att uttrycka detsamma, exempelvis reaktionsentalpi (reaction enthalpy) för 
entalpiförändringen för en reaktion. I IUPAC:s (International Union of Pure and Applied 
Chemistry) senaste upplaga (IUPAC, 2007) förekommer inte längre entalpin för reaktionen 
(enthalpy of reaction) eftersom uttryckssättet inte bör användas. Hur vanligt det ändå är låter 
jag vara osagt, men i exempelvis Zumdahl och Zumdahl (2007) används det felaktiga sättet 
frekvent. 
8 Notera att denna ekvation förmodligen innehåller matematiska uttryckssätt som studenten 
inte känner till. Ett vanligare sätt att uttrycka definitionen är H = q + w + pV + Vp. 
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obekanta för aktuell utbildningsnivå9. Ett tillstånd kan emellertid betyda två 
saker inom kemi, för det första (aggregations)tillstånd som en beskrivning av 
vilken form ett ämne antar, det vill säga gas-, vätske- eller fast form vilka är 
relaterade till materians egenskaper då den finns i ett slutet kärl (Atkins & de 
Paula, 2005)10. För det andra finns fysikaliska tillstånd. Dessa beskriver både 
materiens form samt alla specifika egenskaper som råder, det vill säga vari-
ablernas värden. Vanliga variabler, som måste beaktas inom kemi, är tryck, 
volym, temperatur och substansmängd11. Det är ett fysikaliskt tillstånd som 
entalpi, H, beskriver. Att tillstånd beror på olika variabler upplever vi män-
niskor dagligen utan att tänka på det, men det räcker inte att endast skilja på 
att olika variabler existerar eftersom vissa av dem beror på mängden12 som 
finns tillgänglig (Laidler et al., 2003).  

Om det som mäts beror på mängden är egenskapen extensiv, exempelvis 
volym och substansmängd. Motsatsen kallas intensiv, vilket indikerar att 
egenskapen inte ändras med mängden. Laidler et al. (2003) beskriver en 
intensiv egenskap som att varje del av det som studeras har exakt samma 
egenskaper. Tryck och temperatur är exempel på intensiva egenskaper13. 
Kvoten av två extensiva egenskaper är alltid en intensiv egenskap, exempel-
vis molvolym Vm som är kvoten av volymen och substansmängden (V/n) 
(IUPAC, 2007).  

Entalpi är ett tillstånd som genom definitionen beror på p, V, T, n,… ef-
tersom U beror på dessa tillståndsvariabler. När tillståndet H definieras mås-
te varje unik kombination av variablerna p, V, T, n,… bestämmas eftersom 
det medför ett unikt, extensivt, H. Samma kombination av variabler vid två 
olika tillfällen ger identiska tillstånd14. Definitionen för H gäller för varje 
enskilt system, det vill säga det som studeras, vanligtvis en beskrivning av 
en kemisk reaktion. Det är exempelvis möjligt att bestämma trycket, voly-
men, temperaturen samt substansmängden gas i en blandning av vätgas och 
syrgas. Eftersom tillståndet är en funktion av dessa variabler är det således 
känt, men samtidigt är många kemister mer intresserade av den reaktion som 
sker. Hur den sker beror på hur systemet är definierat. Ett system är antingen 
öppet, slutet eller isolerat.  

                               
9 Den är obekant eftersom den inre energin är numeriskt svår att korrekt uppskatta på grund 
av att den teori som krävs introduceras i mer avancerade kurser. Entalpi kan emellertid betrak-
tas som känd med avseende på definitionen H = U + pV oavsett värdet på U, p och V. 
10 En gas fyller kärlet, en vätska befinner sig i botten av kärlet och upptar en bestämd volym 
medan en fast substans har samma form oavsett kärlet. 
11 Substansmängden kan i de flesta fall ersättas med massa genom omskrivningen m = Mn, 
där m är massan (g), M är molmassan (gmol-1) och n substansmängden (mol). 
12 Vid en bilresa på 400 mil inser de flesta att en tämligen stor mängd bensin går åt och utgår 
från att tio liter bensin i tanken inte räcker för resan.  
13 Att 40-gradigt vatten är kallare än 85-gradigt vatten är en självklarhet eftersom temperatu-
ren är oberoende av mängden. En milliliter 85-gradigt vatten eller tvåhundra liter 85-gradigt 
vatten har samma temperatur. Däremot är volymen en extensiv egenskap.  
14 Jag väljer identiska tillstånd även om samma tillstånd kan användas. Eftersom tid inte är en 
del av definitionen av tillståndet är uttryckssätten synonyma.  
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Ett öppet system innebär att både materia och energi kan utbytas med 
omgivningen. Ett slutet system innebär att endast energi kan utbytas med 
omgivningen och ett isolerat system kan varken utbyta materia eller energi 
med omgivningen. Omgivningen kan enklast beskrivas som det som inte är 
systemet och tillsammans utgör system och omgivning universum. Antag en 
kontrollerad förbränning av vätgas där reaktionen sker så länge vätgas och 
syrgas finns tillgängligt. Eventuella förklaringar baseras på om systemet är 
öppet, slutet eller isolerat. I ett isolerat system avges ingen energi som värme 
eller arbete utan all energi omvandlas i systemet. Om istället ett slutet system 
antas inkluderas endast den mängd vätgas och syrgas som ingår i reaktionen. 
Systemet kan under vissa förutsättningar expanderas eller komprimeras och 
energi avges som värme och/eller arbete. Om systemet är öppet begränsas 
inte reaktionen av mängderna som ingår från början eftersom mer gas kan 
tillföras15. För att tillfullo beskriva den reaktion som sker är det således vik-
tigt att känna till hur systemet är definierat, vilket följande exempel får illu-
strera. När en mol kalciumkarbonat sönderdelas vid 1 bars tryck och 800 ⁰C 
ökar volymen med nästan 90 dm3 (Atkins & de Paula, 2005). I detta skede 
måste både systemet och de villkor som råder beaktas om en fullständig för-
klaring ska ges. En sådan förklaring kan utgå från entalpi och dess föränd-
ring eller inre energi och dess förändring. I exemplet med kalciumkarbona-
tens sönderfall måste systemets imaginära16 gräns förflyttas om 90 dm3 gas 
bildas och inte exempelvis en bombkalorimeter används. Eftersom de flesta 
kemiska reaktioner sker vid konstant tryck äger tryckvolymarbeten (pV) 
rum då substansmängden gas förändras (Atkins & de Paula, 2005; Laidler et 
al., 2003). För att slippa inkludera tryckvolymarbetet introduceras entalpi H.  

När en kemisk reaktion eller fysikalisk förändring sker förändras syste-
mets entalpi på grund av att U, p och V förändras, dH = dU + d(pV)17 eller 
dH = q + w + w´+ pdV + Vdp eftersom förändringen av den inre energin 
dU är q + w + w´, där q = en infinitesimal förändring i värmet, w = en 
                               
15 De två sistnämnda exemplen, slutet och öppet, kan ge intressanta tankar eftersom det går att 
se saker och ting olika. Anta att den syrgas som ingår i förbränningen av 1 mol vätgas tas från 
luften. Är i så fall systemet öppet eller slutet? Det är öppet om det är definierat att syrgasen 
fritt passerar systemgränsen men det är slutet om endast den mängd syrgas som ingår i för-
bränningen ingår i systemet. 
16 Med imaginär menas att systemets gräns ofta är osynlig. Den existerar främst i teorin. För 
att konkretisera den krävs någon form att visuellt hjälpmedel exempelvis en pistong.  
17 d(pV) indikerar endast att trycket och volymen förändras från ett utgångsläge p1V1 till ett 
slutläge p2V2. Eftersom det är en förändring av en produkt ger de matematiska reglerna för 
derivator att d(pV) = pdV + Vdp vilket egentligen är synonymt med utgångsläge p1V1 till ett 
slutläge p2V2. Visualisera en rektangel som utgår från måtten p1V1. När sidan på rektangeln 
ökar, ökar även p1 till p2 (dp) och V1 till V2 (dV). Den nya arean som då begränsas av måtten 
p2V2 blir den ursprungliga arean p1V1 plus summan av V1dp, p1dV och dpdV. Eftersom dV 
och dp är nära noll kommer produkten av dem innebära att termen kan försummas. Detta är 
egentligen en tillämpning av produktregeln för derivator. Att dpdV inte betyder något i detta 
avseende är även en följd av att entalpi är en tillståndsfunktion eftersom U, p och V är till-
ståndsfunktioner. Hur vi har tagit oss från H1 till H2 spelar ingen roll för resultatet av föränd-
ringen av H. 
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ren är oberoende av mängden. En milliliter 85-gradigt vatten eller tvåhundra liter 85-gradigt 
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Ett öppet system innebär att både materia och energi kan utbytas med 
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tigt att känna till hur systemet är definierat, vilket följande exempel får illu-
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När en kemisk reaktion eller fysikalisk förändring sker förändras syste-
mets entalpi på grund av att U, p och V förändras, dH = dU + d(pV)17 eller 
dH = q + w + w´+ pdV + Vdp eftersom förändringen av den inre energin 
dU är q + w + w´, där q = en infinitesimal förändring i värmet, w = en 
                               
15 De två sistnämnda exemplen, slutet och öppet, kan ge intressanta tankar eftersom det går att 
se saker och ting olika. Anta att den syrgas som ingår i förbränningen av 1 mol vätgas tas från 
luften. Är i så fall systemet öppet eller slutet? Det är öppet om det är definierat att syrgasen 
fritt passerar systemgränsen men det är slutet om endast den mängd syrgas som ingår i för-
bränningen ingår i systemet. 
16 Med imaginär menas att systemets gräns ofta är osynlig. Den existerar främst i teorin. För 
att konkretisera den krävs någon form att visuellt hjälpmedel exempelvis en pistong.  
17 d(pV) indikerar endast att trycket och volymen förändras från ett utgångsläge p1V1 till ett 
slutläge p2V2. Eftersom det är en förändring av en produkt ger de matematiska reglerna för 
derivator att d(pV) = pdV + Vdp vilket egentligen är synonymt med utgångsläge p1V1 till ett 
slutläge p2V2. Visualisera en rektangel som utgår från måtten p1V1. När sidan på rektangeln 
ökar, ökar även p1 till p2 (dp) och V1 till V2 (dV). Den nya arean som då begränsas av måtten 
p2V2 blir den ursprungliga arean p1V1 plus summan av V1dp, p1dV och dpdV. Eftersom dV 
och dp är nära noll kommer produkten av dem innebära att termen kan försummas. Detta är 
egentligen en tillämpning av produktregeln för derivator. Att dpdV inte betyder något i detta 
avseende är även en följd av att entalpi är en tillståndsfunktion eftersom U, p och V är till-
ståndsfunktioner. Hur vi har tagit oss från H1 till H2 spelar ingen roll för resultatet av föränd-
ringen av H. 
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infinitesimal förändring i tryckvolymarbetet och w´ = en infinitesimal för-
ändring i övriga arbeten. Enligt IUPAC (2007) ska  användas för att beskri-
va att variabeln beror på vägen eller: Värme och arbete är inexakta integra-
ler, vilket innebär att storleken beror på vägen från U1 till U2 (Laidler et al., 
2003) medan förändringen i den inre energin är en exakt integral18 eftersom 
U alltid får samma värde oavsett hur förändringen från starttillståndet U1 
till sluttillståndet U2 sker U = U2 – U1.  

Eftersom tryckvolymarbetet är definierat som w = - pexdV19 och om pex = 
p antas, blir förändringen i entalpi dH = q + w´+ Vdp, som vid integrering 
ger H = q + w´ + Vp20. Om trycket är konstant, p = 0, och inget annat 
arbete tillåts, w´ = 0, fås entalpiförändringen som värmet H = q. För att 
förtydliga är det brukligt att indikera att det är värmet vid konstant tryck som 
avses H = qp, men konceptuellt måste studenten vara medveten om att den 
beskrivningen av entalpiförändring baseras på en rad antaganden i syfte att 
förenkla ekvationen. Ett av dessa antaganden är tryckvolymarbetet. 

    Tryckvolymarbetet är generellt definierat som       

(baserad på Silbey & Alberty, 2001), vilket kan förenklas till  w = -pV om 
en ideal gas antas och trycket är konstant. Det finns ett praktiskt problem 
med att numeriskt bestämma tryckvolymarbetet eftersom expansionen av gas 
oftast är svår att identifiera utan visuella hjälpmedel. I försöksuppställning-
arna ingår därför en indikator som mäter volymen gas och som uppfyller 
kravet att ingen energi går förlorad under mätningen. I teorin löses detta med 
en friktionsfri pistong i en spruta men i verkligheten är det svårare att undvi-
ka att energi förloras. När gas bildas flyttas pistongen uppåt i sprutan och 
gasens volym bestäms. Är lufttrycket känt kan tryckvolymarbetet beräknas 
numeriskt.  

Tryckvolymarbetet innebär konkret att systemets gräns förflyttas och in-
teragerar med omgivningen. Om systemet expanderar trycks omgivningen 
bort och om systemet komprimeras följer omgivningen med. När tryckvo-
lymarbeten sker förflyttas omgivningen och på så vis överförs energi mellan 
system och omgivning. Tryckvolymarbetet är emellertid inte endast centralt i 
definitionen för entalpi vilket visas i nästa avsnitt. 

Att utgå från entalpiförändringen vid konstant tryck då endast tryckvo-
lymarbete är tillåtet istället för förändringen i inre energi, medför alltså att 
endast värmet måste bestämmas. Syftet att införa begreppet entalpi i den 
vetenskapliga teorin kan således ses som grundat i de praktiska svårigheterna 
att simultant övervaka processerna arbete och värme. Fördelen med entalpi-

                               
18 Det finns två viktiga integraler som studenten måste känna till. De exakta integralerna är 
oberoende av vägen, det vill säga oberoende av hur processen sker, exempelvis H, U, S. De 
inexakta integralerna beror på vägen, det vill säga beroende på hur processen sker, vanligtvis 
q och w.  
19 I denna beskrivning är pex det externa trycket. Det är det tryck som systemet måste arbeta 
mot för att kunna expandera, det vill säga omgivningens tryck.  
20 I försjupningsstudien är Vp uttryckt som tekniskt arbete. Vad det innebär beskrivs ej. 
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förändring är även att den simultant övervakar två förändringar dels det som 
sker med systemet, dels det som händer i omgivningen (Kjellander, 2002). 

Entalpiförändringen är alltså ett mått på den maximala energi som kan 
överföras som värme då trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är 
tillåtet. Det finns emellertid ingenting som hindrar att mäta U som qp. Då 
krävs konstant tryck och avsaknad av arbete. De fall som beskrivs av U = 
qp är således färre än de som beskrivs av H = qp, men vid avsaknad av arbe-
te kan värmet antingen vara ett mått på förändringen av den inre energin 
eller förändringen av entalpi21. Förändringarna beskriver således olika men 
relaterade aspekter av en kemisk reaktion, exempelvis bindningsenergi och 
bindningsentalpi. Bindningsenergi är förändringen i den inre energin då en 
bindning bryts medan bindningsentalpin är förändringen i entalpi då en 
bindning bryts. Dessa två har vanligtvis olika numeriska värden eftersom 
definitionen för entalpiförändring tar hänsyn till eventuella tryckvolymarbe-
ten. Även om entalpiförändringen som värme vid konstant tryck kan definie-
ras för ett reaktivt system är det inte alltid fördelaktigt att använda definitio-
nen. Exempelvis kan vätgas och syrgas fås att explodera eller långsamt rea-
gera i en bränslecell. I teorin har båda reaktionerna samma H-värde men 
det uppmätta värmet skulle definitivt inte motsvara det teoretiska i fallet med 
bränslecellen eftersom ett elektriskt arbete utförs. Härledningen av entalpi-
förändring som värme vid konstant tryck gäller inte eftersom w´ har ett nu-
meriskt värde. Även om trycket är konstant motsvarar inte det uppmätta qp 
entalpiförändringen.  

Om volymen är konstant, V = 0, inträffar följande om utgångspunkten 
är entalpiförändring. Eftersom H = U + pV + Vp och volymen antas 
vara konstant blir H = q + w´ + Vp. Systemet kan inte utföra ett tryckvo-
lymarbete och om inga andra arbeten sker är w´ = 0. Då blir H = qV + Vp 
vilket innebär att dels värmet vid konstant volym, dels tryckökningen vid en 
bestämd konstant volym, måste bestämmas. Entalpiförändringen går således 
att tillämpa för system där volymen är konstant, men i dessa fall är det mer 
praktiskt att utgå från systemets inre energi eftersom U = q + w och w = 0 
=> U = qV (Atkins & de Paula, 2005).  

Att entalpiförändringen och förändringen i inre energi är relaterade till 
varandra är uppenbart, men hur dessa är relaterade till varandra är mer kom-
plext. Entalpiförändringen begränsas exempelvis av att energin i universum 
är konstant, men entalpiförändringen omvandlas inte till någon annan form. 
Entalpi är ett tillstånd som förändras med exakt samma processer som den 
inre energin, det vill säga värme och arbete. När förändringen sker beskrivs 
dels hur systemets inre energi förändras, dels hur omgivningen påverkas. Att 

                               
21 För det första får inga andra arbeten ske och eftersom p1 = p2 och V1 = V2 är pV och Vp 
noll och följaktligen blir H = U + 0 <=> H = U. I reaktioner där varken volym eller 
tryck förändras är således entalpiförändringen och förändringen i den inre energin numeriskt 
lika då de mäts som värme vid konstant tryck (och volym).    
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då exempelvis inkludera att energi finns i olika former i systemet är inte 
relevant eftersom entalpiförändringen inte kan förändras till en energiform22. 

Energiform är en benämning kopplad till definitionen av ett generellt till-
stånd, energi, med hjälp av de variabler som definierar systemet (Kaper & 
Goedhart, 2002a). Energi är ett abstrakt begrepp (Feynman, Leighton, & 
Sands, 1963), vilket innebär att det inte är något materiellt, det går inte att ta 
på energi. Däremot går det att känna effekten av energi, exempelvis brasan i 
höstmörkret. Energi är en extensiv egenskap, och ändras systemets variabler 
ändras också energin (Atkins & de Paula, 2005). 

Då en penna faller mot golvet kan energi användas som beskrivning av 
systemet penna och jord. I jordens gravitationsfält definieras pennans poten-
tiella energi som Epot = mgh. Den potentiella energin är en energiform som 
beskriver ett möjligt tillstånd där massan (m) och höjden (h) är variabler23. 
Tillståndet går inte att bestämma om inte nollnivån definieras, vilket är en 
godtyckligt vald startnivå som alla mätningar utgår från. Egentligen är ener-
giformen definierad som skillnaden i potentiell energi i förhållande till noll-
nivån Epot = mg(h-0).  

På samma sätt definieras energiformen kinetisk energi relativt en god-
tyckligt vald nollnivå. Hastighet har en naturlig nollnivå 0, då ingen makro-
skopisk rörelse kan iakttas. De olika energiformerna kan omvandlas till var-
andra, exempelvis omvandlas den potentiella energin till kinetisk energi när 
pennan faller mot jorden. När omvandlingar och överföringar sker minskar i 
de flesta fall kvalitén på energin (Engström, 2008)24. 

Om omvandling beskriver hur energi omfördelas mellan olika former 
inom systemet beskriver överföring hur energi förflyttas mellan olika system 
eller mellan system och omgivning. Det sistnämnda sker på två sätt, arbete 
och värme. Arbete sker då en kraft verkar över ett visst avstånd     (IUPAC, 2007) eller arbetet är kraften gånger sträckan (Atkins & 
de Paula, 2005; Laidler et al., 2003; Silbey & Alberty, 2001; Zumdahl & 
Zumdahl, 2007). Vanliga arbeten är elektriskt arbete, osmotiskt arbete och 
mekaniskt arbete (Laidler et al., 2003). När ett arbete sker förflyttas partik-
larna i materialet unisont25. Om en gas expanderar förflyttas alla gasens ato-
mer eller molekyler i genomsnitt exakt samma avstånd i en bestämd riktning. 
Atkins och de Paula (2005) skriver ”work is the mode of transfer of energy 

                               
22 Att entalpi inte är en energiform är enkelt att se eftersom entalpi inte beror på en eller ett 
par av de tillståndsvariabler som definierar tillståndet. 
23 Gravitationskonstanten g är en konstant som varierar med var på jordklotet systemet är 
lokaliserat.  
24 Energikvalité benämns även exergi. Inom kemi är det ovanligt att inkludera detta begrepp, 
exempelvis finns ingen referens till exergi i Atkins och de Paula (2005), Laidler et al. (2003) 
och IUPAC (2007). Inom kemin utgår ofta teoretiska resonemang från Gibbs energi och 
entropi istället för exergi. 
25 Att flytta partiklar unisont sker exempelvis då en kraft verkar i ett gravitationsfält och en 
vikt lyfts till en högre höjd. Men ett arbete kan även ske i ett elektriskt fält där elektroner rör 
sig i en bestämd riktning från minuspolen till plusspolen.  

 13

that achieves or utilizes uniform motion in the surroundings” (s. 43, kursivt i 
original).  

Värme är processen som överför energi på grund av en temperaturskillnad 
(Atkins & de Paula, 2005; Zumdahl & Zumdahl, 2007). Om två system med 
olika temperatur sätts ihop, överförs energi som värme från systemet med 
den högre temperaturen till den lägre temperaturen26. Atkins och de Paula 
(2005) beskriver värme som ”the mode of transfer of energy that achieves or 
utilizes disorderly motion in the surroundings” (s. 43, kursivt i original).  

Atkins och de Paula (2005) menar alltså att skillnaden mellan processen 
arbete och värme är hur partiklarna påverkas. Kjellanders (2002) utgångs-
punkt är istället systemet 

[…] arbete är energiöverföringen på grund av ändringar i de externa makro-
skopiska variabler som definierar systemet och som påverkar molekylernas 
rörelse på ett sätt som vi kan kontrollera fullstän- 
digt (som volymen). […] Värme är all annan form av energiöver- 
föring, det vill säga all energiöverföring som inte är arbete. (s. 114) 

Kjellanders (2002) beskrivning kan förefalla enkel men faktum kvarstår att 
antingen/eller gäller. Kjellanders beskrivning överensstämmer med Atkins 
och de Paulas (2005) eftersom en förändring av partiklars rörelse antingen är 
likformig eller ej. Att uttrycka arbete och värme, som de olika författarna 
gör, med utgångspunkt i systemets egenskaper och partiklars rörelse, medför 
ingen större skillnad, men något som är viktigt att känna till är, att oavsett 
om processen som överför energin är värme eller arbete, betecknas alltid den 
av systemet avgivna energin med ett negativt tecken eftersom systemets 
energi minskar (IUPAC, 2007). När systemet avger eller upptar energi är 
effekt ett mått på hastigheten. Effekten mäts i Watt (W = Js-1) och energiflö-
de är hur mycket energi som passerar en given area under en viss tid, det vill 
säga mängden energi per areaenhet och per tidsenhet (Js-1m-2).  

  

                               
26 Teorin är mer komplex än så. Det som krävs är egentligen att systemen inte ska vara i 
termisk jämvikt.  
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22 Att entalpi inte är en energiform är enkelt att se eftersom entalpi inte beror på en eller ett 
par av de tillståndsvariabler som definierar tillståndet. 
23 Gravitationskonstanten g är en konstant som varierar med var på jordklotet systemet är 
lokaliserat.  
24 Energikvalité benämns även exergi. Inom kemi är det ovanligt att inkludera detta begrepp, 
exempelvis finns ingen referens till exergi i Atkins och de Paula (2005), Laidler et al. (2003) 
och IUPAC (2007). Inom kemin utgår ofta teoretiska resonemang från Gibbs energi och 
entropi istället för exergi. 
25 Att flytta partiklar unisont sker exempelvis då en kraft verkar i ett gravitationsfält och en 
vikt lyfts till en högre höjd. Men ett arbete kan även ske i ett elektriskt fält där elektroner rör 
sig i en bestämd riktning från minuspolen till plusspolen.  
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2.2 Gibbs energi, entropi och dessas förändringar 
Ytterligare två begrepp som är av betydelse inom kemisk termodynamik är 
Gibbs energi27 (G) och entropi (S). Både Gibbs energi och entropi används 
för att motivera varför kemiska reaktioner sker, men vägen dit kantas också 
av konceptuella steg. Liksom inre energi och entalpi är Gibbs energi och 
entropi tillstånd för ett system. Inom kemi finns det således flera olika sätt 
att beskriva ett system28. Entropin brukar makroskopiskt beskrivas som kaos 
eller oordning29, vilket beror på att entropin bland annat inkluderar aspekten 
partiklars rörelse i rummet. Enligt Ferbar (1995) är dE = TdS, där dE är en 
infinitesimal energiskillnad, T temperaturen och dS en infinitesimal entropi-
skillnad, som beror på en mängd variabler (T, V, n, X4, …, Xn). Då är den 
totala entropiskillanden primärt summan av värmet, irreversibelt arbete och 
masspridning30.  

Alltså är masspridning, kaos eller oordning, på en mer makroskopisk nivå 
viktigt för att beskriva den totala entropiförändringen. På en mikroskopisk 
nivå är istället entropin ett mått på antalet möjliga fördelningar av partiklar 
och energi (Kjellander, 2002). Entropin för en perfekt kristall vid 0 K är 0, 
det vill säga det finns bara en konfiguration. Därefter gäller att alla processer 
ökar entropin i universum31. Ovan uttrycks dE = TdS och om trycket är kon-
stant och endast tryckvolymarbete är tillåtet är dE lika med qp, det vill säga 
entalpiförändringen. Det finns således ett samband mellan entalpiförändring-
en för systemet och entropiförändringen i omgivningen.  

För kemisten är emellertid systemet det viktiga och då fyller Gibbs energi 
en viktig funktion. Liksom entalpi är det en definition av ett tillstånd för ett 
system G = H – TS (Atkins & de Paula, 2005). I definitionen ingår entalpin 
och entropin för samma system vid en specifik temperatur T. På grund av att 
entalpi ingår i definitionen kan den uttryckas G = U + pV – TS. När denna 
differentieras fås dG = dU + d(pV) – d(TS), vilket förenklas till dG = dU + 
d(pV) – TdS vid konstant temperatur. Eftersom dU = q + w + w´ och 
d(pV) = pdV + Vdp fås uttrycket dG = q + w + w´ + pdV + Vdp – TdS. 

                               
27 Gibbs energi är den beskrivning som IUPAC (2007) förespråkar. Även Gibbs funktion är 
tillåtet. Tidigare benämndes G Gibbs fria energi och i denna avhandling används Gibbs fria 
energi synonymt med Gibbs energi. 
28 Det finns fler än U, H, S och G. Exempelvis A som är Helmholtz energi vilket är analogt 
med G men för konstant volym istället för konstant tryck. När U, H, S, G och A tillämpas är 
dessa funktioner av tillståndsvariablerna T, p, V, n, etcetera.  
29 Kaos och oordning indikerar att det finns något slumpmässigt med entropi. Den didaktiska 
litteraturen har emellertid visat att kaos och särskilt oordning istället förstås som ett ostädat 
rum (Carson & Watson, 2002; Duit & Kesidou, 1988; Sözbilir, 2001). Faktum är att i teorin är 
det möjligt att ett rent rum har högre entropi än ett ostädat rum.  
30 TdS = T(dS/dT)dT + T(dS/dV)dV + T(dS/dn)dn + … där den första termen är värmet, den 
andra termen är irreversibelt arbete och den tredje termen är irreversibel förbränning (Ferbar, 
1995). 
31 Detta är termodynamikens andra huvudsats (eller lag). Den totala entropiökningen i univer-
sum är summan av entropiförändringen hos systemet och universum Stot = Ssyst + Somg.  
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Arbetet är dels tryckvolymarbete w = - pexdV, dels övrigt arbete w´. Då 
fås dG = q - pexdV + w´ + pdV + Vdp – TdS och om pex = p tar termerna -
pexdV och pdV ut varandra. Antas trycket vara konstant kan termen Vdp 
strykas eftersom dp = 0. Kvar blir dG = q + w´ – TdS, vilket fortfarande är 
en komplex ekvation. Därför antas att värmet är reversibelt, q = TdS, vilket 
medför att dG = TdS + w´ – TdS och termerna TdS tar ut varandra. Kvar 
blir till slut dG = w´ eller G = w´max. Förändringen i Gibbs energi motsva-
rar det maximala arbete som systemet kan utföra, som inte är tryckvolymar-
bete, under förutsättning att trycket och temperaturen är konstanta. 

Värdet på G är teoretiskt beräknat, vilket innebär att ett system i norma-
la fall aldrig kommer att kunna utföra ett maximalt arbete, eftersom de flesta 
naturliga processer är irreversibla. Däremot beskriver förändringen i Gibbs 
energi ett annat viktigt samband eftersom G = H – TS länkar samman 
entropiökningen i universum och det reaktiva systemets egenskaper. Efter-
som formeln för G gäller för systemet motsvarar avgivet värme ett negativt 
tal. Sett från omgivningen fås då energi och tecknet måste vara positivt. Om 
entalpiförändringen för systemet är negativ ger det upphov till en ökning av 
omgivningens entropi, det vill säga H = -TSomg. Samtidigt gäller att 
trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är tillåtet. Gibbs energi kan 
således uttryckas G = –TSomg – TSsyst. Då termodynamikens andra lag 
beaktas och ekvationen multipliceras med –T32 kan den totala entropiföränd-
ringen uttryckas –TStot = – TSomg – TSsyst, vilket innebär att G = –
TStot. Förändringen av Gibbs energi är ett mått på hur mycket entropin i 
universum ökar. När universums entropi ökar till följd av en kemisk reaktion 
brukar termen spontan användas. Liksom kaos och oordning har det visat 
sig, att detta sätt att uttrycka universums entropiökning medför problem för 
den som lär sig, eftersom reaktionen inte alls behöver vara spontan i vardag-
lig mening33. 

Spontan är således en beskrivning av att den kemiska reaktionen kan utfö-
ra ett arbete som inte är tryckvolymarbete, vilket innebär att arbete är en 
viktig process i beskrivningarna av både G och H.  

                               
32 Anta en temperatur i Kelvin (T alltid större än 0) men multiplicera med –T. 
33 Problematiken med spontan reaktion har lyfts upp av flera författare (Sözbilir & Bennet, 
2007) 
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3 Ämnesdidaktisk bakgrund  

I kapitlet ämnesdidaktisk bakgrund introduceras läsaren till föreställningar, 
tidigare resultat, förståelse och konceptuella/algoritmiska frågor34 samt ener-
gidiskussionen som pågått under mer än tre decennier. Föreställningarna 
som presenteras fungerar som en ram att jämföra avhandlingens resultat mot, 
och förståelse och konceptuella/algoritmiska frågor har fungerat som en ram 
för de empiriska studierna. Eftersom avhandlingens resultat ger implikatio-
ner rörande undervisning av entalpi, entalpiförändring, energi, energiföränd-
ring, värme och arbete, ingår energidiskussionen som en referensram för 
dessa implikationer.  

3.1 Olika teoretiska beskrivningar av en föreställning 
Forskning inom begreppsbildning har bland annat följande syfte ”Concept 
learning studies are concerned with the qualitative differences among the 
conceptions that students use to explain scientific phenomena and examine 
students’ topic-related understanding of scientific concepts.” (Duit & Trea-
gust, 1998, s. 6). Föreställningar har använts av många forskare för att ut-
trycka resultatet av deras forskning och är, i de flesta fall, beskrivningar av 
mentala modeller (Hartmann & Niedderer, 2005; Petri & Niedderer, 1998; 
Treagust & Duit, 2008a, 2008b), vilket även uttrycks som ”…conceptions 
can be regarded as the learners’ internal representations constructed from the 
external representations of entities constructed by other people such as 
teachers, textbook authors or software designers.” (Treagust & Duit, 2008b, 
s. 298).  

När föreställningar studeras finns ingen begränsning i antalet informanter, 
exempelvis kan enskilda individers föreställningar (Harrison, Grayson, & 
Treagust, 1999) eller samtliga föreställningar i en grupp (Thomas & 
Schwenz, 1998) undersökas. Föreställningar har formulerats för enskilda 
begrepp (ex. Carson & Watson, 1999), enskilda frågor (ex. Sözbilir, 2001), 
eller fenomen (ex. B. Andersson & Wallin, 2000) och olika datainsamlings-
tekniker kan användas. Alla ovan nämnda studier är utförda i en kognitiv 
eller konstruktivistisk tradition där individen kan ha parallella föreställning-
ar, parallel conceptions (Hartmann & Niedderer, 2005; Petri & Niedderer, 

                               
34 Senare i avhandlingen används kvalitativa/konceptuella frågor, se avsnitt 3.3. 
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1998), en konceptuell profil, conceptual profile (Mortimer, 1995), felaktiga 
föreställningar eller föreställningar före undervisning, misconceptions eller 
preconceptions (Driver & Easley, 1978), eller föreställningar som är delvis 
vetenskapliga eller på väg att bli det, intermediate conceptions (Driver, 
1989; Niedderer, Budde, Givry, Psillos, & Tiberghien, 2007). 

Gemensamt för föreställningarna ovan är att det finns en referensram som 
är utgångspunkten, nämligen den vetenskapliga föreställningen, i denna av-
handling beskrivet i kapitel 235. Treagust och Duit (2008a) skriver ”…the 
aim of science instruction should be to make students aware that in different 
contexts different conceptions and views are appropriate and that in scientif-
ic contexts and discourses, the scientific conception is more viable than the 
everyday conception.” (s. 388). När studenternas svar jämförs med den ve-
tenskapliga teoribildningen kan svar om hur studenten uppfattar teorin, er-
hållas. Dessa svar, oavsett hur stora eller små avvikelserna är från den veten-
skapliga föreställningen, betecknas som alternativa föreställningar, alternati-
ve conceptions (Carson & Watson, 1999). Det är även möjligt att anta att 
studenterna mött eller använt de termodynamiska begreppen tidigare, exem-
pelvis i vardagen, den formella skolgången eller i informella lärandesituatio-
ner. Sannolikheten är därmed stor att studenterna redan utvecklat föreställ-
ningar om begreppen (ex. B. Andersson, 2008a) eller förankrat begreppen i 
ett ramverk, exempelvis det fysikaliska ramverket forms of energy36 (Goed-
hart & Kaper, 2002).  

Viktigt är dock att en föreställning har betydelse för den som uttrycker fö-
reställningen. Den uppkommer således aldrig som nonsens utan på grund av 
att den som uttalar sig gör det i ett syfte (Vosniadou, 2008a). Föreställningar 
kan existera parallellt hos olika individer (Hartmann & Niedderer, 2005; 
Petri & Niedderer, 1998) och vara mer eller mindre förekommande i vissa 
situationer (Mortimer, 1995). Forskningen har således visat att även om en 
student inte ger uttryck för föreställningen finns ändå möjligheten att studen-
ten har den. Genom undervisning förändras förhoppningsvis föreställningen 
gradvis mot den vetenskapliga föreställningen37. På vägen till den vetenskap-
liga föreställningen kan olika steg identifieras (intermediate conceptions). En 
annan beskrivning av felaktiga föreställningar är misconceptions. I denna 
avhandling används emellertid misconceptions endast i denna beskrivande 
del av arbetet. Det beror på att terminologin är använd i tidigare ämnesdidak-
tisk forskning. Enligt Treagust och Duit (2008a) finns flera olika beskriv-
                               
35 Syftet med undervisningen är att studenterna ska lära sig den vetenskapliga föreställningen 
eller någon form av den. Inom ramen för avhandlingen är entalpiförändringen definierad som 
H = U + pV i huvudstudien och som H = U + (pV) i fördjupningsstudien. Det är en 
konsekvens av att innehållet förändras då utbildningsnivån blir högre. Den vetenskapliga 
föreställningen förändras således också när formeln förändras. 
36 Engelska används för att olika ämnesdidaktiska forskare uttrycker ramverket på engelska i 
sina originalpublikationer. På svenska blir det ramverket energiformer.  
37 Exempelvis Conceptual change (Hewson, 2008; Treagust & Duit, 2008a, 2008b; Vosnia-
dou, 2008a, 2008b).  
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3 Ämnesdidaktisk bakgrund  
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34 Senare i avhandlingen används kvalitativa/konceptuella frågor, se avsnitt 3.3. 
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ningar av misconceptions, där en numera vanlig beskrivning är att studenter-
na har fel föreställning, vilket resulterar i att studenterna får en dom (Hew-
son, 2008). Enligt författaren finns det även positiva aspekter med att använ-
da beteckningen misconceptions, som försvinner på grund av domen, efter-
som misconceptions tydliggör studenternas problem när de ska lära sig na-
turvetenskap. I det engelska språket har misconception en negativ innebörd, 
där någon missuppfattar något. Didaktiska forskare menar därför att ordet 
inte ska användas inom forskning eftersom implikationen numera är att före-
ställning är fel när den i själva verket visar ett problem (Dillon, 2008; Hew-
son, 2008; Treagust & Duit, 2008a).  

Föreställningar är emellertid inget unikt för de mera kognitiva och kon-
struktivistiska perspektiven, exempelvis formuleras föreställningar i den 
fenomenografiska traditionen (Marton & Pang, 2008). I de fallen är det inte 
mentala modeller utan relationen mellan människa och världen. En föreställ-
ning inom fenomenografin är hur studenten ser fenomenet och föreställning-
en är en beskrivande kategori. Fokus är de kvalitativt skilda sätten som män-
niskor uppfattar fenomenen på. På grund av att resultaten är beskrivande 
kategorier är resultaten från kognitiva, konstruktivistiska och fenomengra-
fiska studier jämförbara. Exempelvis utgår Carson och Watson (1999) från 
kvalitativ analys av empirin rörande entalpiförändring, där resultatet är be-
skrivande kategorier eller föreställningar som sedan analyseras med ett con-
ceptual change perspektiv. Ebenezer och Fraser (2001) formulerar föreställ-
ningar om hur studenter uppfattar energi när olika salter löses upp och resul-
tatet är beskrivande fenomenografiska kategorier. I Carson (2001) beskrivs 
ett kombinerat perspektiv där conceptual change och fenomenografi är grun-
den. Oberoende av forskningsperspektiv måste läraren, i klassrummet, vara 
medveten om att det finns flera föreställningar som måste beaktas i under-
visningen. I de kognitiva och konstruktivistiska perspektiven är utgångs-
punkten i undervisningen en individs samtliga föreställningar, medan det 
centrala i ett fenomenografiskt perspektiv är att det finns flera kvalitativt 
skilda sätt att erfara ett fenomen i gruppen.  

I den analytiska processen i denna studie har två beteckningar för gruppe-
ring av föreställningar formulerats. Det är de underliggande föreställningar-
na och de logiska föreställningarna, vilka båda är alternativa föreställningar i 
enlighet med Carsons och Watsons (1999) beskrivning.  

När studentsvaren analyserades inordnades de i dessa grupper beroende 
på om de kunde formuleras likt en vetenskaplig föreställning eller inte. De 
föreställningar som innehöll en liknande, men alternativ logik, som den ve-
tenskapliga föreställningen benämndes logiska, exempelvis föreställningen 
att samma reaktion ger samma entalpiförändring och värme. Andra föreställ-
ningar som betecknade mer allmänna tendenser i svaren benämndes under-
liggande, exempelvis föreställningen att om inte en förändring av en arte-
fakts position kan iakttas, är arbetet då en kemisk reaktion sker, svårt för 
studenten att identifiera.  
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Det finns också en pragmatisk skillnad mellan kategorierna. De logiska 
föreställningarna är oftast olika föreställningar om svaren på en uppgift (jfr. 
Sözbilir, 2001), medan de underliggande föreställningarna kan formuleras 
för större delar av datamaterialet (jfr. Carson, 2001). De logiska föreställ-
ningarna är oftast disjunkta medan ett studentsvar kan kategoriseras med 
flera underliggande föreställningar. Framför allt de senare kan således be-
traktas som parallella föreställningar (Hartmann & Niedderer, 2005; Petri & 
Niedderer, 1998) eller som en concepual profile (Mortimer, 1995), och de 
flesta föreställningarna är på väg att bli vetenskapliga, det vill säga de är 
intermediate conceptions (Driver, 1989; Niedderer et al., 2007). 

I denna avhandling används föreställning som en beskrivning av flera 
mönster i empirin. Föreställningen är såldes den beskrivande kategorin som 
mönstren tillhör (Carson, 2001; Sözbilir, 2001). Föreställningen är en konse-
kvens av den kvalitativa analysmetod som tillämpas i avhandlingen, se kapi-
tel 5. Det medför att ett, ett till ett förhållande, mellan föreställningen och 
studentens svar inte kan antas. Föreställningen kan beskriva något mer gene-
rellt eller abstrakt än varje students unika svar.  

3.2 Resultat från tidigare forskning 
Först ges mer allmänna föreställningar om termodynamiska begrepp, exem-
pelvis energi, värme och arbete, se 3.2.1. Därefter ges en mer specifik del 
med föreställningar om exempelvis entalpi och relaterade begrepp, se 3.2.2. 
Både de mer allmänna föreställningarna och de specifika föreställningarna 
har påverkat design- och metodval i avhandlingen. Eftersom många resultat, 
på något vis, kan relateras till varandra finns det ett överlapp mellan före-
ställningarna i 3.2.1 och 3.2.2.  

3.2.1 Föreställningar om energi, värme och arbete 
De allmänna föreställningarna ingår i denna avhandling som en referensram 
för resultatet. Inom denna referensram presenteras litteratur som finns i peri-
ferin runt entalpi och dess förändring. Presentationen ger inte en heltäckande 
bild av all forskning som är utförd utan ett urval har ägt rum baserat på av-
handlingens syfte. Bland föreställningarna som presenteras finns energi, 
värme och arbete generellt samt bindningar och bindningsenergier. Vissa av 
dessa återkommer i nästa del eftersom de befinner sig i gråzonen. 

Några begrepp som diskuterats och undersökts under mer än 30 år är 
värme och temperatur (ex. Albert, 1978; Duprez & Méheut, 2003; Engel 
Clough & Driver, 1985; Erickson, 1979; Harrison et al., 1999; Lewis & 
Linn, 1994; Thomaz, Malaquias, Valente, & Antunes, 1995). Dessa begrepp 
är främst diskuterade i perspektivet vardags- kontra vetenskapligt språk. 
Vissa av föreställningarna som forskningen genererat för med sig andra bud-
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skap än ovan nämnda diskussion. I en review av tidigare forskningsresultat 
beskriver Sözbilir (2003) några av de föreställningar som presenteras i tabell 
3.138. 

Tabell 3.1. Föreställningar och resultat om värme och temperatur i litteraturen. 
Sammanställningen baseras på olika källor. 

Föreställningar och resultat Ålders-
grupp 

Källa Relevant 
för resul-
tat  

Värme är en energiform39 6-13 
 
Ungdomar 
och vuxna 

Sözbilir 
(2003, s.28) 
Lewis och 
Linn (1994) 

F4 (kap. 
6.4) 

20 av 75 gymnasielärare definierar värme som en 
form av energi. Fem definierar värme som en 
energiform som går från ett varmt till ett kallt 
objekt då de är i kontakt. 

Gymna-
sielärare 

Galili och 
Lehavy 
(2006) 

F6 (kap. 
6.6) 

Värme är inte en extensiv utan intensiv kvantitet 15-16 Sözbilir 
(2003, s.29) 

F6 

Om två kroppar har samma temperatur har de 
samma energi eller värme  

” ” F6 

Värme är en tillståndskvantitet istället för en pro-
cesskvantitet 

Studenter van Roon et 
al. (1994) 

F5 (kap. 
6.5) 

q, värmet, är energi och enheten är Kelvin (q = T 
eller q = T används) 

” Greenbowe 
och Meltzer 
(2003) 

F4 

I tabell 3.1 beskrivs några föreställningar om värme och temperatur som är 
relevanta för ungefär samma åldersgrupper som ingår i denna studie. Som 
beskrivet i den vetenskapliga bakgrunden är värmet, om utgångspunkten är 
termodynamikens första lag, relaterat till arbetet som utförs. Eftersom tidiga-
re forskning visar att relationen är problematisk för studenter ges i tabell 3.2 
nedan föreställningar om arbete (ex. Goldring & Osborne, 1994; Johnstone, 
MacDonald, & Webb, 1977; Sözbilir, 2001; van Roon, van Sprang, & Ver-
donk, 1994). 
  

                               
38 Vissa av resultaten är hämtade från Sözbilirs (2003) review. Eventuella sidhänvisningar 
syftar till sidan där föreställningarna är nämnda i den publikationen och för originalpublika-
tionerna hänvisas till Sözbilir.  
39 Egentligen står det att värme är en form of energy vilket diskuteras i avsnitt 3.4 nedan. 
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Tabell 3.2. Föreställningar och resultat om arbete. 

Föreställningar och resultat Ålders-
grupp 

Källa Relevant 
för resultat 

Mängden värme som frigörs beror inte på 
arbetet 

Gymnasiet Johnstone et al. 
(1977) 

F6, F7 
(kap. 6.6, 
6.7) 

Energi och arbete särskiljs ej 13, 16, 18 Driver och 
Warrington 
(1985) 

F5 (kap. 
6.5) 

När arbete sker skapas alltid värme 16-17 Goldring och 
Osborne (1994) 

F7 

Arbete är alltid inblandat när energi överförs ” ” F2 (kap. 
6.2) 

Istället för att betrakta arbete som ett termo-
dynamiskt begrepp betraktas det generellt 
som ett mekaniskt begrepp  

Studenter van Roon et al. 
(1994) 

F2, F3 
(kap. 6.2, 
6.3) 

Arbete ses som en omvandlingsbar energi-
form istället för en form av energikonser-
vering  

” ” F2 

Arbete betraktas ej som en process ” ” F2 
Arbete utförs när temperaturen ökar ” Carson (2001) - 
Gasen som lämnar systemet tar med sig 
energi och denna energi är arbetet 

” ” F2 

När arbete utförs förändras inte den inre 
energin 

” Sözbilir (2001) - 

Arbete är det enda sättet att förändra den inre 
energin 

” ” - 

I tabell 3.2 syns flera föreställningar om arbete där både värme och arbete 
berörs. Föreställningar om arbete uttrycks, i princip, identiskt med föreställ-
ningar om värme. Ett exempel är van Roon et al. (1994) som dels beskriver 
att värme inte betraktas som en process av studenterna, dels beskriver att 
arbete inte betraktas som en process av studenterna. Istället betraktar studen-
ter både arbete och värme som delar i omvandlingen mellan energiformer (se 
även Goedhart och Kaper, 2002). Det som framkommer när föreställningar-
na om arbete, värme och energi synas, är att det finns problem med dels vad 
begreppen beskriver, dels hur relationen mellan begreppen är.  

Värme, arbete och energi är tämligen generella begrepp, men eftersom en 
kemisk reaktion är att bindningar bryts och bildas, innebär det att bindningar 
och bindningsenergi är viktiga och vanliga begrepp inom kemi. I förhållande 
till energi, värme och arbete finns det därmed flera relevanta och liknande 
forskningsresultat, vilka beskrivs i tabell 3.3 nedan. 
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grupp 
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F4 
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38 Vissa av resultaten är hämtade från Sözbilirs (2003) review. Eventuella sidhänvisningar 
syftar till sidan där föreställningarna är nämnda i den publikationen och för originalpublika-
tionerna hänvisas till Sözbilir.  
39 Egentligen står det att värme är en form of energy vilket diskuteras i avsnitt 3.4 nedan. 
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Tabell 3.2. Föreställningar och resultat om arbete. 
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grupp 
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Energi och arbete särskiljs ej 13, 16, 18 Driver och 
Warrington 
(1985) 

F5 (kap. 
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Arbete är det enda sättet att förändra den inre 
energin 

” ” - 

I tabell 3.2 syns flera föreställningar om arbete där både värme och arbete 
berörs. Föreställningar om arbete uttrycks, i princip, identiskt med föreställ-
ningar om värme. Ett exempel är van Roon et al. (1994) som dels beskriver 
att värme inte betraktas som en process av studenterna, dels beskriver att 
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forskningsresultat, vilka beskrivs i tabell 3.3 nedan. 
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Tabell 3.3. Föreställningar och resultat om bindningsenergi. 

Föreställningar och resultat Ålders-
grupp 

Min källa Relevant 
för 
resultat 

Energi frigörs när bindningar bryts 
Att förstöra bindningen frigör energi 
Bindningar eller molekyler lagrar energi som frigörs 
när bindningen bryts 
 
Att bryta bindningar är exotermt och att bilda bind-
ningar är endotermt 
 
80 % av 600 studenter väljer det multiple-choice 
alternativ som indikerar att energi frigörs då bind-
ningar bryts 

15 
17-19 
16-18 
 
 
16-18 
 
 
Studenter 

Ross (1993) 
Boo (1998) 
Barker och 
Millar 
(2000) 
Boo och 
Watson 
(2001) 
Galley 
(2004) 

F4 (kap. 
6.4) 

Reaktionen mellan koppar och syrgas är endoterm 
eftersom energi behövs för att starta reaktionen 

17-19 Boo (1998) - 

Studenterna vet att det finns aktiveringsenergi och 
väljer därför korrekt entalpidiagram eftersom det går 
åt energi att bryta bindningar 

16-18 Barker och 
Millar 
(2000) 

- 

Studenterna gör inga länkar mellan kemisk bindning 
och termodynamik. 

” ” F4 

Gemensamt för författarna i tabell 3.3 är att de kommer fram till att studen-
terna mest frekvent uttrycker att energi frigörs då en bindning bryts. Det 
indikerar att studenternas föreställningar är exakt motsatta till den vetenskap-
liga föreställningen om kemisk bindning. Processen att skapa ett nytt ämne 
består av minst två moment som involverar energi, dels tillförs40 en viss 
mängd energi för att bryta bindningar, dels avges en viss mängd energi när 
nya bindningar bildas. Om processen att bilda bindningar ger mer energi än 
som tillförs kommer överskottet, om möjligt, att avges som värme och/eller 
arbete. Beroende på vilka villkor som råder kan det inträffa att värmet som 
avges motsvarar entalpiförändringen, eftersom trycket är konstant och det 
enda arbete som tillåts är tryckvolymarbete. 
  

                               
40 Att tillföra betyder i detta sammanhang flera saker beroende på vad som syftas på. För det 
första krävs alltid energi för att bryta bindningar på grund av definitionen av bindningsenergi. 
För det andra måste reaktanterna ha tillräcklig kinetisk energi för att reagera. Den sistnämnda 
aspekten har med hastigheten på reaktionen att göra och beskrivs med aktiveringsenergin, det 
vill säga den energi som måste finnas tillgänglig för att reaktionen ska kunna passera sitt 
energimaximum (Atkins & de Paula, 2005).  
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3.2.2 Föreställningar om entalpi och relaterade begrepp 
Både Carson (2001) och Sözbilir (2001) uttrycker att begreppen arbete och 
tryckvolymarbetet inte undersökts empiriskt i tillräcklig omfattning inom 
kemididaktisk forskning. De hänvisar bland annat till att empirisk evidens 
främst finns från fysikdidaktikens domäner samt att de diskussioner som 
förts främst ägt rum inom samma forum (ex. Driver & Warrington, 1985; 
Duit & Haeussler, 1994; Goldring & Osborne, 1994; Johnstone et al., 1977). 
Den forskning som Carson (2001) och Sözbilir (2001) hänvisar till är delvis 
berörd i avsnittet ovan, men även här har resultaten en central funktion. 

Det beror på att fysikdidaktiska forskare oftast undersökt arbete generellt. 
Då gaser bildas eller förbrukas under kemiska reaktioner sker ett specifikt 
arbete mot omgivningen (atmosfären) rum. Arbetet benämns tryckvolymar-
bete och är exempelvis av betydelse då skillnaden mellan energi- och ental-
piförändring eller energiomsättningen för en kemisk reaktion ska beskrivas41. 
Tidigare har kemididaktiska forskare främst undersökt entalpiförändringar i 
relationen till bindningar och bindningsenergi (ex. Barker & Millar, 1999, 
2000; Boo, 1998; Boo & Watson, 2001; Galley, 2004; Granville, 1985).  

Eftersom det fortfarande finns luckor i den empiriska forskningen rörande 
arbete, särskilt i relation till entalpi och entalpiförändring, vilka är begrepp 
som så gott som enbart undersökts i den kemididaktiska litteraturen (ex. 
Greenbowe & Meltzer, 2003), fördjupade Carson (2001) och Sözbilir (2001) 
sina studier på arbete och då särskilt på tryckvolymarbete. Carsons (2001) 
studie är en av få som undersöker tryckvolymarbetet mer ingående. Resulta-
ten är även presenterade i två artiklar Carson och Watson (1999, 2002). Den 
första artikeln handlar om entalpiförändringen och tryckvolymarbete. Resul-
tat från den samt annan litteratur finns beskrivet i tabell 3.4.  
  

                               
41 Det finns även andra betydelser, exempelvis är tryckvolymarbetet centralt då både entalpi 
och Gibbs energi definieras och differentieras. Istället för att använda värme och arbete hänvi-
sar kemisten vanligtvis till entalpiförändringen eller förändringen i Gibbs energi. Vanligtvis 
används dessa endast om det enda arbete som tillåts är tryckvolymarbete.  
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Tabell 3.4. Föreställningar och resultat om tryckvolymarbete och entalpiförändring. 

Föreställningar och Resultat Åldersgrupp Källa Relevant 
för 
resultat 

Endoterm och exoterm baseras endast på teck-
net på H.  

Studenter Granville 
(1985) 

F1, F5 
(kap. 
6.1, 6.5) 

Oprecis terminologi rörande entalpi och ental-
piförändring 

” Beall (1994) F5 

Före undervisning associeras arbete inte till 
kemiska reaktioner 

” Carson (2001) F2, F3 
(kap. 
6.2, 6.3) 

Före undervisning är tryckvolymarbetet okänt ” ” F2, F3 
Efter undervisning är arbetet medvetandegjort 
men betydelsen är oklar 

” ” F2, F3 

Efter undervisning krävs en pistong (     ) eller så är arbetet att en vikt 
lyfts 

” ” F2, F3 

Studenterna glömmer en eller flera av värme, 
konstant tryck eller tryckvolymarbete då de 
definierar entalpiförändring vilket medför att 
definitionen blir ofullständig 

” ” F1, F6, 
F7, F8 
(kap. 
6.1, 6.6, 
6.7, 6.8) 

Entalpi är en energiform ” ” F4 (kap. 
6.4) 

Entalpiförändringen är värme vid konstant 
volym 

” Carson (2001) 
samt Sözbilir 
(2001) 

F6, F7, 
F8 

Entalpiförändringen är värme eftersom inget 
arbete utförs 

” ” F7 

Studenterna kan beräkna reaktionsentalpin men 
inser inte att det är värmet 

” Sözbilir (2001) 
samt Greenbo-
we och Meltzer 
(2003) 

F5 

Bindningsentalpier används i Hess lag istället 
för bildningsvärmet (bildningsentalpin) 

” Teichert och 
Stacy (2002) 

F4 

Studenter skiljer på G och H men vet inte 
vad skillnaden är 

” Ribeiro, Pereira 
och Maskill 
(1990) 

F5 

I sin studie har Carson (2001) ett conceptual change perspektiv, vilket med-
för att det är möjligt att påvisa att studenterna, efter undervisningen, är med-
vetandegjorda om begreppet arbete även om innebörden med begreppet är 
oklart. Efter undervisning förklarar fyra av tjugotvå studenter tryckvolymar-
betet acceptabelt medan åtta studenter hade olika former av alternativa före-
ställningar. Den vanligaste föreställningen är att en gas endast utför ett arbe-
te om den trycker ut en pistong och det uttrycks av tre studenter. I den studi-
en presenteras även den liknande föreställningen att arbete är höja och sänka 
vikter. Att studenter föreställer sig arbete som ett mekaniskt begrepp, rörelse 
av kroppar, har också van Roon et al. (1994) beskrivit. Studenterna använder 
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arbete som ett mekaniskt begrepp på grund av att de bygger sin förståelse av 
arbete både på att energi är konserverad och att den omvandlas42. 

Enligt Carson (2001) är en anledning till studenternas problem att läraren 
förutsätter att studenterna känner till vissa begrepp, exempelvis arbete och 
värme. Dessutom introduceras inte de nya begreppen kvalitativt innan be-
räkningarna introduceras. Ett exempel från hennes studie är att studenterna 
endast har begränsad förståelse av formeln för entalpiförändring. Studenter-
na läser formeln som skriven text H = U + pV, men de vet inte vad de 
olika termerna faktiskt betyder. 

Att entalpiförändring per automatik inte erbjuder studenterna nya verktyg 
att lösa, förklara och förutse problemställningar inom kemi är tydligt. Exem-
pelvis är relationen mellan entalpiförändring och reaktionsvärme problema-
tisk för studenter. Sözbilir (2001) kommenterar exempelvis att ”[…] the 
majority of the students make no clear distinction between ’heat’ and ’reac-
tion enthalpy’.” (s.221-222).  Greenbowe och Meltzer (2003) undersöker hur 
studenter klarar av att lösa problem inom kalorimetri, särskilt med avseende 
på system/omgivning och reaktionsvärme. Då kalorimetern mäter värmet vid 
konstant tryck är det uppmätta värmet entalpiförändringen, vilket ingen stu-
dent i deras studie påpekar  

It is notable that none of the students in this study acknowledged the fact that 
since the reactions occurred under conditions of constant pressure, the heat of 
reaction (qrxn) is equal to the enthalpy change of the reaction (Hrxn). (ibid., s. 
786) 

samt 

It appears that for Sophia, as for many other students, the fact that the ‘heat of 
reaction’ may have a positive or a negative sign – and that in fact, for con-
stant-pressure processes, the heat of reaction is really just the same thing as 
the change in enthalpy H – is simply an idea that has never been fully un-
derstood. (ibid., s.792-793) 

Både Sözbilirs (2001) samt Greenbowe och Meltzers (2003) sätt att uttrycka 
sig är jämförbara. Värme och reaktionsvärme samt entalpiförändring och 
reaktionsentalpi är, under nämnda villkor, identiska uttryckssätt. En som 
kritiserar lärarnas och läromedelsförfattarnas uttryckssätt är Beall (1994). 
Den oprecisa terminologin där entalpi och entalpiförändring i princip ut-
trycks synonymt, medför att studenterna inte inser att  indikerar förändring.  
  

                               
42 Att arbete är en process som konserverar energi liksom att arbetet inte är en energiform 
definierad för systemet presenteras i kapitel 2 och diskuteras i avsnittet 3.4.  
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Tabell 3.4. Föreställningar och resultat om tryckvolymarbete och entalpiförändring. 
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Entalpiförändringen är värme vid konstant 
volym 

” Carson (2001) 
samt Sözbilir 
(2001) 

F6, F7, 
F8 

Entalpiförändringen är värme eftersom inget 
arbete utförs 

” ” F7 

Studenterna kan beräkna reaktionsentalpin men 
inser inte att det är värmet 

” Sözbilir (2001) 
samt Greenbo-
we och Meltzer 
(2003) 

F5 

Bindningsentalpier används i Hess lag istället 
för bildningsvärmet (bildningsentalpin) 

” Teichert och 
Stacy (2002) 

F4 

Studenter skiljer på G och H men vet inte 
vad skillnaden är 

” Ribeiro, Pereira 
och Maskill 
(1990) 

F5 

I sin studie har Carson (2001) ett conceptual change perspektiv, vilket med-
för att det är möjligt att påvisa att studenterna, efter undervisningen, är med-
vetandegjorda om begreppet arbete även om innebörden med begreppet är 
oklart. Efter undervisning förklarar fyra av tjugotvå studenter tryckvolymar-
betet acceptabelt medan åtta studenter hade olika former av alternativa före-
ställningar. Den vanligaste föreställningen är att en gas endast utför ett arbe-
te om den trycker ut en pistong och det uttrycks av tre studenter. I den studi-
en presenteras även den liknande föreställningen att arbete är höja och sänka 
vikter. Att studenter föreställer sig arbete som ett mekaniskt begrepp, rörelse 
av kroppar, har också van Roon et al. (1994) beskrivit. Studenterna använder 
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arbete som ett mekaniskt begrepp på grund av att de bygger sin förståelse av 
arbete både på att energi är konserverad och att den omvandlas42. 

Enligt Carson (2001) är en anledning till studenternas problem att läraren 
förutsätter att studenterna känner till vissa begrepp, exempelvis arbete och 
värme. Dessutom introduceras inte de nya begreppen kvalitativt innan be-
räkningarna introduceras. Ett exempel från hennes studie är att studenterna 
endast har begränsad förståelse av formeln för entalpiförändring. Studenter-
na läser formeln som skriven text H = U + pV, men de vet inte vad de 
olika termerna faktiskt betyder. 

Att entalpiförändring per automatik inte erbjuder studenterna nya verktyg 
att lösa, förklara och förutse problemställningar inom kemi är tydligt. Exem-
pelvis är relationen mellan entalpiförändring och reaktionsvärme problema-
tisk för studenter. Sözbilir (2001) kommenterar exempelvis att ”[…] the 
majority of the students make no clear distinction between ’heat’ and ’reac-
tion enthalpy’.” (s.221-222).  Greenbowe och Meltzer (2003) undersöker hur 
studenter klarar av att lösa problem inom kalorimetri, särskilt med avseende 
på system/omgivning och reaktionsvärme. Då kalorimetern mäter värmet vid 
konstant tryck är det uppmätta värmet entalpiförändringen, vilket ingen stu-
dent i deras studie påpekar  

It is notable that none of the students in this study acknowledged the fact that 
since the reactions occurred under conditions of constant pressure, the heat of 
reaction (qrxn) is equal to the enthalpy change of the reaction (Hrxn). (ibid., s. 
786) 

samt 

It appears that for Sophia, as for many other students, the fact that the ‘heat of 
reaction’ may have a positive or a negative sign – and that in fact, for con-
stant-pressure processes, the heat of reaction is really just the same thing as 
the change in enthalpy H – is simply an idea that has never been fully un-
derstood. (ibid., s.792-793) 

Både Sözbilirs (2001) samt Greenbowe och Meltzers (2003) sätt att uttrycka 
sig är jämförbara. Värme och reaktionsvärme samt entalpiförändring och 
reaktionsentalpi är, under nämnda villkor, identiska uttryckssätt. En som 
kritiserar lärarnas och läromedelsförfattarnas uttryckssätt är Beall (1994). 
Den oprecisa terminologin där entalpi och entalpiförändring i princip ut-
trycks synonymt, medför att studenterna inte inser att  indikerar förändring.  
  

                               
42 Att arbete är en process som konserverar energi liksom att arbetet inte är en energiform 
definierad för systemet presenteras i kapitel 2 och diskuteras i avsnittet 3.4.  
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In both questions two and three on enthalpy and free energy change, many of 
the students lacked an appreciation that the  before H or G means change in 
enthalpy or free energy. This may be a problem that we teachers propagate 
because of imprecise terminology. For example, Hfus and H⁰f often are re-
ferred to as the enthalpy of fusion and the standard enthalpy of formation. 
(ibid., s. 1057) 

Således finns det ett problem med hur relationen mellan begreppen uttrycks. 
I detta fall är entalpi relaterat till en process, en förändring och det är sam-
mansatt med en process. Liknande resultat finns för inre energi (van Huis & 
van den Berg, 1993). Beall (1994) nämner inte kravet konstant tryck, men att 
det finns problem med villkoret konstant tryck är tydligt. Exempelvis beskri-
ver både Carson (2001) och Sözbilir (2001) att entalpiförändringen beskrivs 
som värme vid konstant volym av studenterna. Carson (2001) frågar studen-
terna explicit i en intervjusituation medan Sözbilir (2001) erhåller samma 
resultat på en uppgift i en enkät. Enligt båda författarna finns det kopplingar 
till definitionen för entalpiförändring och tryckvolymarbete eftersom studen-
terna argumenterar att entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker 
(V = 0). I Carsons (2001) fall rör det sig om fem studenter av tjugotvå som 
explicit uttrycker detta, medan det är mer komplicerat att utröna exakt hur 
många studenter det är i Sözbilirs (2001) studie. Anledningen är att författa-
ren presenterar entalpiförändringen som värme vid konstant volym som en 
delbeskrivning i en missuppfattning där fyra delbeskrivningar ingår. Det 
framkommer inte hur frekventa varje delbeskrivning är, men totalt före-
kommer missuppfattningen i 47 % respektive 36 % av svaren i för- och ef-
tertest.  

Att studenter förklarar entalpiförändringen som värme då fel villkor råder 
eller, med andra ord, inte känner till när definitionen för entalpiförändring 
som värme är tillämpbar, medför även att relationen till förändringen i inre 
energi inte tydliggörs i tillräcklig utsträckning. Exempelvis beskriver Carson 
(2001) att entalpi43 betraktas som en energiform och förklarar ramverket 
(framework) forms of energy, vilket beror på conceptual change – perspekti-
vet i studien. Med ramverket menar Carson att energi existerar i olika former 
(jfr. Falks och Herrmanns (1977) ”Existenzformen”, s. 12, som diskuteras i 
avsnitt 3.4) och att entalpi, entalpiförändring, värme och arbete också betrak-
tas som olika former.  

Det är inget ovanligt att studenter uppfattar processerna värme och arbete 
som energiformer (van Roon et al., 1994) och författarna benämnde resulta-
tet som forms of energy – kontexten. Forms of energy – kontexten undersö-
ker Kaper och Goedhart (2002a, 2002b) vidare. Goedhart och Kaper (2002) 
beskriver kontexten som ett ramverk och likställer det med Carsons (2001) 
ramverk. Det fungerar som en central utgångspunkt i studenternas förståelse 

                               
43 Egentligen skriver Carson (2001) att entalpi, Gibbs energi och entropi betraktas som energi-
former, forms of energy, av studenterna.  
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av termodynamik och i ramverket är fysikens energiomvandlingar mellan 
former en central byggsten (Goedhart och Kaper, 2002). Forskning inom 
kemididaktik har visat att energiformer kan medföra problem eftersom de 
olika energiformerna inte är direkt överförbara till den kemiska kontexten 
(Martins & Cachapuz, 1990). Ramverket forms of energy stämmer endast 
överens med det termodynamiska ramverket om de relevanta variablerna är 
konstanta eller endast beror på sina egna konjugerade variabler (Kaper & 
Goedhart, 2002a). I detta ramverk är inte entalpi en energiform. I Kaper och 
Goedhart (2002b) visar författarna empiriskt att det är möjligt, via ramverket 
exchange value44, att ta sig från forms of energy till det termodynamiska 
ramverket45. Ett viktigt resultat är att det är möjligt för studenterna att förstå 
skillnaden mellan tillstånds- och processkvantiteter. 

Från den tidigare forskningen vet vi således följande. Elever och studenter 
har svårt att skilja begreppen värme, arbete och energi. Studenter i högre 
utbildning bygger med stor sannolikhet sin förståelse på ett fysikaliskt ram-
verk som kallas forms of energy. I detta ramverk uttrycks energi i olika for-
mer som kan omvandlas till varandra.  En viktig konsekvens av det är att 
entalpi betraktas som en energiform av studenterna. Arbete betraktas också 
som en av de energiformer som beskriver systemet, istället för en process-
form. Arbete är dessutom sällan förknippat med kemi, vilket inte ändras efter 
undervisning. Arbete är ett begrepp som saknar tydlig mening och tryckvo-
lymarbete sker endast då en pistong eller vikter påverkas, det vill säga tryck-
volymarbetet är betraktat som ett mekaniskt begrepp.  

3.3 Förståelse och algoritmiska/konceptuella frågor  
Konceptuell förståelse är ett komplext fenomen (Nieswandt, 2007). Tydligt 
är dock att förståelse och lärande är ömsesidigt beroende (ex. White & Guns-
tone, 1992). Om förståelse av ämnesområdet X är önskvärt men inte förkla-
ras, kan den oinvigde ibland uppfatta att innehållet är självklart. Det som ska 
förstås är ej diskuterbart, men är samtidigt obönhörligen problematiskt att 
lära sig46. I denna studie är ämnesinnehållet som studenten ska förstå beskri-
vet i kapitel 2 och det diskuteras samt problematiserat i avsnitt 3.4. Hur för-
ståelse används i denna studie ger följande litteratursammanfattning inblick 
i. Förståelse används oftast på ett multifacetterat sätt och ofta i samband med 
                               
44 Exempelvis kallas kinetisk energi istället ”Exchange value of velocity-squared” (Kaper och 
Goedhart, 2002b, s. 130) 
45 Författarna visar matematiskt att i det termodynamiska ramverket blir summan av energi-
formerna beroende av vägen, vilket strider mot att den inre energin är en tillståndsfunktion.  
46 När kemididaktisk forskning läses är det enkelt att börja fundera över elevers och studenters 
prestationer. Även om argumenten ibland har ett normerande inslag visar forskningen hur 
mycket forskarna lärt sig om dem som studerar och undervisar kemi (Bodner & Herron, 2002; 
de Jong & Treagust, 2002; Goedhart & Kaper, 2002; Harrison & Treagust, 2002; Justi, 2002; 
Taber & Coll, 2002; van Driel & Gräber, 2002). 
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In both questions two and three on enthalpy and free energy change, many of 
the students lacked an appreciation that the  before H or G means change in 
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because of imprecise terminology. For example, Hfus and H⁰f often are re-
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vet i studien. Med ramverket menar Carson att energi existerar i olika former 
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tet som forms of energy – kontexten. Forms of energy – kontexten undersö-
ker Kaper och Goedhart (2002a, 2002b) vidare. Goedhart och Kaper (2002) 
beskriver kontexten som ett ramverk och likställer det med Carsons (2001) 
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43 Egentligen skriver Carson (2001) att entalpi, Gibbs energi och entropi betraktas som energi-
former, forms of energy, av studenterna.  
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av termodynamik och i ramverket är fysikens energiomvandlingar mellan 
former en central byggsten (Goedhart och Kaper, 2002). Forskning inom 
kemididaktik har visat att energiformer kan medföra problem eftersom de 
olika energiformerna inte är direkt överförbara till den kemiska kontexten 
(Martins & Cachapuz, 1990). Ramverket forms of energy stämmer endast 
överens med det termodynamiska ramverket om de relevanta variablerna är 
konstanta eller endast beror på sina egna konjugerade variabler (Kaper & 
Goedhart, 2002a). I detta ramverk är inte entalpi en energiform. I Kaper och 
Goedhart (2002b) visar författarna empiriskt att det är möjligt, via ramverket 
exchange value44, att ta sig från forms of energy till det termodynamiska 
ramverket45. Ett viktigt resultat är att det är möjligt för studenterna att förstå 
skillnaden mellan tillstånds- och processkvantiteter. 

Från den tidigare forskningen vet vi således följande. Elever och studenter 
har svårt att skilja begreppen värme, arbete och energi. Studenter i högre 
utbildning bygger med stor sannolikhet sin förståelse på ett fysikaliskt ram-
verk som kallas forms of energy. I detta ramverk uttrycks energi i olika for-
mer som kan omvandlas till varandra.  En viktig konsekvens av det är att 
entalpi betraktas som en energiform av studenterna. Arbete betraktas också 
som en av de energiformer som beskriver systemet, istället för en process-
form. Arbete är dessutom sällan förknippat med kemi, vilket inte ändras efter 
undervisning. Arbete är ett begrepp som saknar tydlig mening och tryckvo-
lymarbete sker endast då en pistong eller vikter påverkas, det vill säga tryck-
volymarbetet är betraktat som ett mekaniskt begrepp.  

3.3 Förståelse och algoritmiska/konceptuella frågor  
Konceptuell förståelse är ett komplext fenomen (Nieswandt, 2007). Tydligt 
är dock att förståelse och lärande är ömsesidigt beroende (ex. White & Guns-
tone, 1992). Om förståelse av ämnesområdet X är önskvärt men inte förkla-
ras, kan den oinvigde ibland uppfatta att innehållet är självklart. Det som ska 
förstås är ej diskuterbart, men är samtidigt obönhörligen problematiskt att 
lära sig46. I denna studie är ämnesinnehållet som studenten ska förstå beskri-
vet i kapitel 2 och det diskuteras samt problematiserat i avsnitt 3.4. Hur för-
ståelse används i denna studie ger följande litteratursammanfattning inblick 
i. Förståelse används oftast på ett multifacetterat sätt och ofta i samband med 
                               
44 Exempelvis kallas kinetisk energi istället ”Exchange value of velocity-squared” (Kaper och 
Goedhart, 2002b, s. 130) 
45 Författarna visar matematiskt att i det termodynamiska ramverket blir summan av energi-
formerna beroende av vägen, vilket strider mot att den inre energin är en tillståndsfunktion.  
46 När kemididaktisk forskning läses är det enkelt att börja fundera över elevers och studenters 
prestationer. Även om argumenten ibland har ett normerande inslag visar forskningen hur 
mycket forskarna lärt sig om dem som studerar och undervisar kemi (Bodner & Herron, 2002; 
de Jong & Treagust, 2002; Goedhart & Kaper, 2002; Harrison & Treagust, 2002; Justi, 2002; 
Taber & Coll, 2002; van Driel & Gräber, 2002). 
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frågor av typen ”Förstår han/hon X”? Svaret på denna fråga reduceras såle-
des till ja eller nej (White & Gunstone, 1992). I de flesta fall ger en sådan 
fråga ingenting konkret om studenternas förståelse. Hur någon förstår äm-
nesinnehållet X är således en mer central fråga. Enligt författarna finns det 
flera aspekter av förståelse än att minnas och återberätta fakta, även om detta 
har varit fokus i undervisningen under 1900-talet. Att återberätta fakta beto-
nar utantill inlärning (rote-learning), något som inte främjar den förståelse 
som krävs i dagens samhälle (Ausubel, 1968). Undervisning i naturveten-
skap som reduceras till utantillnivån blir tråkig och lärandet blir en trist rutin 
(Gabel, 2003).  

Grunden till att förstå kemi bygger på tre olika ömsesidigt relaterade per-
spektiv beskrivna som en triangel. Det första hörnet i triangeln, det makro-
skopiska, inkluderar substanser och fenomen som kan observeras med ögat. 
Det andra hörnet, det sub-mikroskopiska, fokuserar på atomer, joner, mole-
kyler och så vidare. Det tredje hörnet är det symboliska som inkluderar 
formler, ekvationer, ritningar och dylikt (Johnstone, 1991). Det har visat sig 
att studenter har svårt att förstå perspektiven och, framför allt, hur och när de 
ska gå mellan perspektiven (de Jong & Taber, 2007). I och med att kontext-
baserat lärande fått större fäste inom den naturvetenskapliga undervisningen 
har Johnstones (1991) triangel ersatts med en tetraeder där kontexten införts 
som ytterligare ett perspektiv (Mahaffy, 2004). 

Darmofal, Soderholm och Brodeur (2002) sammanfattar konceptuell för-
ståelse på ett tämligen övergripande och tydligt sätt. Konceptuell förståelse 
är förmågan att tillämpa kunskap över en mängd exempel eller omständighe-
ter, vilka inte behöver vara kända sedan tidigare. Studenter visar sin förståel-
se av abstrakta begrepp (författarna beskriver turbulens, vilket kan jämföras 
med tryckvolymarbete i denna studie) genom att använda sin kunskap, an-
passa samt förändra den. För att bedöma konceptuell förståelse krävs att 
studenterna får applicera sin kunskap på nya problem och i nya situationer. 
Konceptuell förståelse anses vara varaktig om begreppens värde följer stu-
denten ut ur klassrummet, befinner sig i mittpunkten av disciplinen, skapar 
möjligheter att undersöka föreställningar och engagerar studenterna (Darmo-
fal, Soderholm, & Brodeur, 2002). 

I undervisningen möter studenterna flera diskreta kunskapsbitar som inte 
koordineras till en kunskapshelhet, vilket är ett problem. Undervisningen 
fokuserar på fragmenterad förvärvande av fakta och algoritmer istället för att 
skapa en kunskapsstruktur (Claesgens, Scalise, Draney, Wilson, & Stacy, 
2002). Att det skett en förändring är uppenbart (Niaz, 2002). Enligt Niaz 
finns det numera ett intresse att skilja problem som testar algoritmiska lös-
ningar från de problem som kräver konceptuell förståelse och därmed når 
bortom rutinmanipulering av observerbara variabler. Att manipulera olika 
variabler kräver att gängse matematiska regler och lagar följs. Konceptuell 
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förståelse består således av (minst) tre dimensioner: matematisk, kvantitativ 
och kvalitativ47. 

Matematisk förståelse inkluderar exempelvis de grundläggande matema-
tiska reglerna och lagarna. Vad kvantitativ och kvalitativ innebär är mer 
osäkert. Kvalitativ kan ha olika syftningar, exempelvis är problemet kvalita-
tivt eller studentens svar. Det är möjligt att formulera en kvalitativ eller 
kvantitativ fråga som studenterna måste lösa, antingen algoritmiskt eller 
konceptuellt (Bowen & Bunce, 1997). En algoritmisk fråga kan besvaras 
genom att applicera ett bestämt tillvägagångssätt som genererar ett svar. En 
konceptuell fråga försöker alltid söka motiveringen till varför. Hur frågan är 
formulerad styr alltså om svaret blir algoritmiskt eller konceptuellt. Hur en 
kvalitativ eller kvantitativ fråga formuleras och dess relation till algoritmisk 
och konceptuell beskriver Bowen och Bunce också. Exemplen nedan är ana-
loga med författarnas exempel.  

• Kvantitativa frågor med algoritmiskt eller konceptuellt svar. 
Hur stor är entalpiförändringen då MgO bildas om 3,4 g Mg får brinna i ett 
överskott av syrgas? (algoritmisk) 
Om 3,4 g Mg förbränns i överskott av syrgas, blir entalpiförändringen större, 
mindre eller lika med –601,7 kJ? (konceptuell) 

• Kvalitativa frågor med algoritmiskt eller konceptuellt svar. 
När är entalpiförändringen lika med värmet? (algoritmisk) 
I vilken uppställning motsvarar det uppmätta värmet entalpiförändringen? 
(konceptuell) 

Den till synes evidenta frågan är på vilken nivå dikotomin kvalita-
tiv/kvantitativ kan placeras. I enlighet med exemplen formulerade från Bo-
wen och Bunce (1997) beskrivning är frågor som inkluderar numeriska vär-
den kvantitativa, medan avsaknad av numeriska värden innebär en kvalitativ 
fråga. Oberoende av frågans karaktär är lösningen algoritmisk om studenten 
beräknar eller applicerar en algoritm (definition). Lösningen är konceptuell 
när studenten motiverar svaret, istället för att beräkna det, eller tillämpar en 
definition på ett annat sätt än att bara skriva ned den. 

Mazur (1997) använder sig istället av dikotomin konceptuell – konventio-
nell fråga, där de konceptuella frågorna undersöker den grundläggande teo-
rin medan de konventionella frågorna främst är beräkningsuppgifter. Mazur 
finner att ungefär 52 % av studenterna lyckas lika bra på båda frågorna, 9 % 
lyckas sämre på de konventionella frågorna och 39 % lyckas sämre på de 
konceptuella frågorna. Det Mazur undersöker är om studenterna lär sig algo-
ritmer och dylikt utantill eller om de förstår de underliggande principerna. 
För författaren är resultatet problematiskt eftersom ”They believe they have 
mastered the material and then are severely frustrated when they discover 

                               
47 Warren i en kommentar till Goldring och Osborne (1994). 
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frågor av typen ”Förstår han/hon X”? Svaret på denna fråga reduceras såle-
des till ja eller nej (White & Gunstone, 1992). I de flesta fall ger en sådan 
fråga ingenting konkret om studenternas förståelse. Hur någon förstår äm-
nesinnehållet X är således en mer central fråga. Enligt författarna finns det 
flera aspekter av förståelse än att minnas och återberätta fakta, även om detta 
har varit fokus i undervisningen under 1900-talet. Att återberätta fakta beto-
nar utantill inlärning (rote-learning), något som inte främjar den förståelse 
som krävs i dagens samhälle (Ausubel, 1968). Undervisning i naturveten-
skap som reduceras till utantillnivån blir tråkig och lärandet blir en trist rutin 
(Gabel, 2003).  

Grunden till att förstå kemi bygger på tre olika ömsesidigt relaterade per-
spektiv beskrivna som en triangel. Det första hörnet i triangeln, det makro-
skopiska, inkluderar substanser och fenomen som kan observeras med ögat. 
Det andra hörnet, det sub-mikroskopiska, fokuserar på atomer, joner, mole-
kyler och så vidare. Det tredje hörnet är det symboliska som inkluderar 
formler, ekvationer, ritningar och dylikt (Johnstone, 1991). Det har visat sig 
att studenter har svårt att förstå perspektiven och, framför allt, hur och när de 
ska gå mellan perspektiven (de Jong & Taber, 2007). I och med att kontext-
baserat lärande fått större fäste inom den naturvetenskapliga undervisningen 
har Johnstones (1991) triangel ersatts med en tetraeder där kontexten införts 
som ytterligare ett perspektiv (Mahaffy, 2004). 

Darmofal, Soderholm och Brodeur (2002) sammanfattar konceptuell för-
ståelse på ett tämligen övergripande och tydligt sätt. Konceptuell förståelse 
är förmågan att tillämpa kunskap över en mängd exempel eller omständighe-
ter, vilka inte behöver vara kända sedan tidigare. Studenter visar sin förståel-
se av abstrakta begrepp (författarna beskriver turbulens, vilket kan jämföras 
med tryckvolymarbete i denna studie) genom att använda sin kunskap, an-
passa samt förändra den. För att bedöma konceptuell förståelse krävs att 
studenterna får applicera sin kunskap på nya problem och i nya situationer. 
Konceptuell förståelse anses vara varaktig om begreppens värde följer stu-
denten ut ur klassrummet, befinner sig i mittpunkten av disciplinen, skapar 
möjligheter att undersöka föreställningar och engagerar studenterna (Darmo-
fal, Soderholm, & Brodeur, 2002). 

I undervisningen möter studenterna flera diskreta kunskapsbitar som inte 
koordineras till en kunskapshelhet, vilket är ett problem. Undervisningen 
fokuserar på fragmenterad förvärvande av fakta och algoritmer istället för att 
skapa en kunskapsstruktur (Claesgens, Scalise, Draney, Wilson, & Stacy, 
2002). Att det skett en förändring är uppenbart (Niaz, 2002). Enligt Niaz 
finns det numera ett intresse att skilja problem som testar algoritmiska lös-
ningar från de problem som kräver konceptuell förståelse och därmed når 
bortom rutinmanipulering av observerbara variabler. Att manipulera olika 
variabler kräver att gängse matematiska regler och lagar följs. Konceptuell 
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förståelse består således av (minst) tre dimensioner: matematisk, kvantitativ 
och kvalitativ47. 

Matematisk förståelse inkluderar exempelvis de grundläggande matema-
tiska reglerna och lagarna. Vad kvantitativ och kvalitativ innebär är mer 
osäkert. Kvalitativ kan ha olika syftningar, exempelvis är problemet kvalita-
tivt eller studentens svar. Det är möjligt att formulera en kvalitativ eller 
kvantitativ fråga som studenterna måste lösa, antingen algoritmiskt eller 
konceptuellt (Bowen & Bunce, 1997). En algoritmisk fråga kan besvaras 
genom att applicera ett bestämt tillvägagångssätt som genererar ett svar. En 
konceptuell fråga försöker alltid söka motiveringen till varför. Hur frågan är 
formulerad styr alltså om svaret blir algoritmiskt eller konceptuellt. Hur en 
kvalitativ eller kvantitativ fråga formuleras och dess relation till algoritmisk 
och konceptuell beskriver Bowen och Bunce också. Exemplen nedan är ana-
loga med författarnas exempel.  

• Kvantitativa frågor med algoritmiskt eller konceptuellt svar. 
Hur stor är entalpiförändringen då MgO bildas om 3,4 g Mg får brinna i ett 
överskott av syrgas? (algoritmisk) 
Om 3,4 g Mg förbränns i överskott av syrgas, blir entalpiförändringen större, 
mindre eller lika med –601,7 kJ? (konceptuell) 

• Kvalitativa frågor med algoritmiskt eller konceptuellt svar. 
När är entalpiförändringen lika med värmet? (algoritmisk) 
I vilken uppställning motsvarar det uppmätta värmet entalpiförändringen? 
(konceptuell) 

Den till synes evidenta frågan är på vilken nivå dikotomin kvalita-
tiv/kvantitativ kan placeras. I enlighet med exemplen formulerade från Bo-
wen och Bunce (1997) beskrivning är frågor som inkluderar numeriska vär-
den kvantitativa, medan avsaknad av numeriska värden innebär en kvalitativ 
fråga. Oberoende av frågans karaktär är lösningen algoritmisk om studenten 
beräknar eller applicerar en algoritm (definition). Lösningen är konceptuell 
när studenten motiverar svaret, istället för att beräkna det, eller tillämpar en 
definition på ett annat sätt än att bara skriva ned den. 

Mazur (1997) använder sig istället av dikotomin konceptuell – konventio-
nell fråga, där de konceptuella frågorna undersöker den grundläggande teo-
rin medan de konventionella frågorna främst är beräkningsuppgifter. Mazur 
finner att ungefär 52 % av studenterna lyckas lika bra på båda frågorna, 9 % 
lyckas sämre på de konventionella frågorna och 39 % lyckas sämre på de 
konceptuella frågorna. Det Mazur undersöker är om studenterna lär sig algo-
ritmer och dylikt utantill eller om de förstår de underliggande principerna. 
För författaren är resultatet problematiskt eftersom ”They believe they have 
mastered the material and then are severely frustrated when they discover 
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that their plug-and-chug recipe does not work in a different problem.” (Ma-
zur, 1997, s. 6). Mazur är inte ensam om att ha åsikter om denna problema-
tik. Litteraturen är full av empiriska bevis att traditionell naturvetenskaplig 
undervisning inte förbereder studenterna på att lösa konceptuella (kvalitati-
va) problem (ex. Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002). De flesta forskarna tar 
ställning för att fler frågor som innehåller konceptuella problem måste ingå 
eftersom naturvetenskap står på två ben, både det kvalitativa och det kvanti-
tativa. Att förståelse av ett ämnesområde måste inkludera både kvantitativa 
och kvalitativa aspekter är tydligt, men forskning rörande fysikalisk- och 
kemisk termodynamik visar att studenterna lyckas bättre på frågor där de ska 
beräkna eller applicera algoritmer än på konceptuella frågor, vilket indikerar 
att den kvalitativa förståelsen saknas (ex. Carson & Watson, 1999; Carson & 
Watson, 2002; Goldring & Osborne, 1994; Johnstone et al., 1977; Sözbilir, 
2001). Bodner och Herron (2002) skriver 

Problem-solving research has provided strong evidence that our students, 
successful as well as unsuccessful problem solvers, don't grasp the concepts 
very well. Indeed, one of the most important contributions of research in this 
area has been the revelation of just how poorly students may understand the 
ideas underlying problems they have answered correctly. This revelation is in 
spite of the fact that teachers frequently justify their emphasis on numerical 
problem-solving by arguing that it enhances conceptual understanding. (s. 
259) 

Ett problem som är relaterat till Bodners och Herrons (2002) kommentar är 
hur prov utformas (White & Gunstone, 1992). Enligt dem är fokus på att lösa 
numeriska problem och även om lärarna tror att konceptuell förståelse växer 
fram ur ett algoritmiskt lösningsförfarande, menar Gabel (2003) att ett ensi-
digt fokus på algoritmer förmodligen medför att många studenter aldrig når 
dit. Ett problem är enligt Gabel att innehållet som studenten ska lära sig är 
för omfattande och en reduktion måste ske för att ge studenterna tid att bear-
beta innehållet. Vidare förespråkar Gabel att kvalitativa aspekter måste före-
gå den algoritmiska problemlösningen. Gabel, Johnstone (2010) och Niedde-
rer (2010) är således överens om en begränsning av innehållet.  

Baserat på det som presenterats ovan betraktas förståelse som något äm-
nesspecifikt, det vill säga unikt relaterat till innehållet som undervisas, vilka 
som undervisas samt i vilket syfte. Det som förväntas av en gymnasieelev 
angående begreppet entalpi och dess förändring är inte detsamma som för-
väntas av en student inom högre utbildning. Kvalitativ eller konceptuell för-
ståelse av exempelvis entalpi och entalpiförändring betraktas i avhandlingen 
som amalgamet av följande  
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• Studenten måste visa att den känner till när och om entalpi och dess 
förändring är tillämpbart på ett visst problem. Innehållet i punkten är så-
ledes kopplat till syftet med att introducera begreppet i den vetenskapli-
ga teorin.  

• Studenten utnyttjar entalpi och entalpiförändring till att förklara ett fe-
nomen (reaktion, experiment etc.). 

• Studenten utnyttjar entalpi och entalpiförändring till att förutse ett feno-
men. 

• Studenten förklarar skillnaden mellan entalpi och entalpiförändring samt 
relaterade begrepp. 

• Studenten kan utnyttja entalpi och entalpiförändring i fler än en kontext. 

• Studenten tolkar och analyserar ett fenomen med hjälp av figurer och 
diagram 

Dessa punkter överensstämmer i stort med den beskrivning som Darmofal et 
al. (2002) ger angående konceptuell förståelse så när som på att varaktighe-
ten inte uttrycks explicit i ovanstående punkter. Då studenternas förståelse 
och frågornas karaktär beskrivs, används kvalitativ/konceptuell i princip 
synonymt i avhandlingen.  

3.4 En ämnesdidaktisk diskussion om energi48  
I den naturvetenskapliga didaktiska forskningslitteraturen, främst inom fy-
sikdidaktiken, har det sedan länge funnits viktiga diskussioner om ämnesin-
nehållet som måste beaktas. Diskussionerna hade från början tydliga subjek-
tiva inslag49 men från och med slutet av 1970-talet, i samband med den äm-
nesdidaktiska forskningens utveckling, började författarna stödja sina argu-
ment med empirisk evidens. När det skedde, ändrades diskussionen från 
vilken forskare/lärare som hade rätt, till hur undervisningen skulle korrige-
ras. Fortfarande fanns ett tämligen normerande inslag och debatten om vad 
som är rätt/fel sätt att uppfatta begreppen fortsatte. I detta avsnitt beskrivs 
därför kortfattat några centrala tendenser i denna diskussion. Tendenser in-
kluderar matematik, begreppens ontologiska status och deras definitioner. 
Kort sagt problematiseras ämnesinnehållet som ingår i denna studie. Efter-

                               
48 Här benämns en för länge sedan påbörjad diskussion om energi, värme och arbete som 
energidiskussionen. Flera författare har tidigare berört den, exempelvis beskrev Duit och 
Haeussler (1994) denna diskussion som en debatt.  
49 Argumentationen utgick från varje författares egna åsikter om innehållet (energi, värme, 
arbete) samt hur det borde undervisas. Diskussionerna präglades av personligt tyckande och 
från början saknades empiriska inslag helt. Hur eleverna/studenterna uppfattade ämnesinne-
hållet, som forskarna/lärarna hade en mängd åsikter om, spelade ingen betydande roll.  
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that their plug-and-chug recipe does not work in a different problem.” (Ma-
zur, 1997, s. 6). Mazur är inte ensam om att ha åsikter om denna problema-
tik. Litteraturen är full av empiriska bevis att traditionell naturvetenskaplig 
undervisning inte förbereder studenterna på att lösa konceptuella (kvalitati-
va) problem (ex. Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002). De flesta forskarna tar 
ställning för att fler frågor som innehåller konceptuella problem måste ingå 
eftersom naturvetenskap står på två ben, både det kvalitativa och det kvanti-
tativa. Att förståelse av ett ämnesområde måste inkludera både kvantitativa 
och kvalitativa aspekter är tydligt, men forskning rörande fysikalisk- och 
kemisk termodynamik visar att studenterna lyckas bättre på frågor där de ska 
beräkna eller applicera algoritmer än på konceptuella frågor, vilket indikerar 
att den kvalitativa förståelsen saknas (ex. Carson & Watson, 1999; Carson & 
Watson, 2002; Goldring & Osborne, 1994; Johnstone et al., 1977; Sözbilir, 
2001). Bodner och Herron (2002) skriver 

Problem-solving research has provided strong evidence that our students, 
successful as well as unsuccessful problem solvers, don't grasp the concepts 
very well. Indeed, one of the most important contributions of research in this 
area has been the revelation of just how poorly students may understand the 
ideas underlying problems they have answered correctly. This revelation is in 
spite of the fact that teachers frequently justify their emphasis on numerical 
problem-solving by arguing that it enhances conceptual understanding. (s. 
259) 

Ett problem som är relaterat till Bodners och Herrons (2002) kommentar är 
hur prov utformas (White & Gunstone, 1992). Enligt dem är fokus på att lösa 
numeriska problem och även om lärarna tror att konceptuell förståelse växer 
fram ur ett algoritmiskt lösningsförfarande, menar Gabel (2003) att ett ensi-
digt fokus på algoritmer förmodligen medför att många studenter aldrig når 
dit. Ett problem är enligt Gabel att innehållet som studenten ska lära sig är 
för omfattande och en reduktion måste ske för att ge studenterna tid att bear-
beta innehållet. Vidare förespråkar Gabel att kvalitativa aspekter måste före-
gå den algoritmiska problemlösningen. Gabel, Johnstone (2010) och Niedde-
rer (2010) är således överens om en begränsning av innehållet.  

Baserat på det som presenterats ovan betraktas förståelse som något äm-
nesspecifikt, det vill säga unikt relaterat till innehållet som undervisas, vilka 
som undervisas samt i vilket syfte. Det som förväntas av en gymnasieelev 
angående begreppet entalpi och dess förändring är inte detsamma som för-
väntas av en student inom högre utbildning. Kvalitativ eller konceptuell för-
ståelse av exempelvis entalpi och entalpiförändring betraktas i avhandlingen 
som amalgamet av följande  
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• Studenten måste visa att den känner till när och om entalpi och dess 
förändring är tillämpbart på ett visst problem. Innehållet i punkten är så-
ledes kopplat till syftet med att introducera begreppet i den vetenskapli-
ga teorin.  

• Studenten utnyttjar entalpi och entalpiförändring till att förklara ett fe-
nomen (reaktion, experiment etc.). 

• Studenten utnyttjar entalpi och entalpiförändring till att förutse ett feno-
men. 

• Studenten förklarar skillnaden mellan entalpi och entalpiförändring samt 
relaterade begrepp. 

• Studenten kan utnyttja entalpi och entalpiförändring i fler än en kontext. 

• Studenten tolkar och analyserar ett fenomen med hjälp av figurer och 
diagram 

Dessa punkter överensstämmer i stort med den beskrivning som Darmofal et 
al. (2002) ger angående konceptuell förståelse så när som på att varaktighe-
ten inte uttrycks explicit i ovanstående punkter. Då studenternas förståelse 
och frågornas karaktär beskrivs, används kvalitativ/konceptuell i princip 
synonymt i avhandlingen.  

3.4 En ämnesdidaktisk diskussion om energi48  
I den naturvetenskapliga didaktiska forskningslitteraturen, främst inom fy-
sikdidaktiken, har det sedan länge funnits viktiga diskussioner om ämnesin-
nehållet som måste beaktas. Diskussionerna hade från början tydliga subjek-
tiva inslag49 men från och med slutet av 1970-talet, i samband med den äm-
nesdidaktiska forskningens utveckling, började författarna stödja sina argu-
ment med empirisk evidens. När det skedde, ändrades diskussionen från 
vilken forskare/lärare som hade rätt, till hur undervisningen skulle korrige-
ras. Fortfarande fanns ett tämligen normerande inslag och debatten om vad 
som är rätt/fel sätt att uppfatta begreppen fortsatte. I detta avsnitt beskrivs 
därför kortfattat några centrala tendenser i denna diskussion. Tendenser in-
kluderar matematik, begreppens ontologiska status och deras definitioner. 
Kort sagt problematiseras ämnesinnehållet som ingår i denna studie. Efter-

                               
48 Här benämns en för länge sedan påbörjad diskussion om energi, värme och arbete som 
energidiskussionen. Flera författare har tidigare berört den, exempelvis beskrev Duit och 
Haeussler (1994) denna diskussion som en debatt.  
49 Argumentationen utgick från varje författares egna åsikter om innehållet (energi, värme, 
arbete) samt hur det borde undervisas. Diskussionerna präglades av personligt tyckande och 
från början saknades empiriska inslag helt. Hur eleverna/studenterna uppfattade ämnesinne-
hållet, som forskarna/lärarna hade en mängd åsikter om, spelade ingen betydande roll.  
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som avhandlingen är fokuserad mot entalpi, dess förändring och relaterade 
begrepp är det viktigt att sätta in ämnesinnehållet i ett större sammanhang. 
Avsnittet är således informerande och det finns kopplingar till studiens resul-
tat. Viktigt är att liknande problematiseringar även äger rum med utgångs-
punkt i ämnena, trots att forskarna kanske inte inser att det är ämnesdidaktik 
de berör. Ett exempel är en nyligen pågående diskussion om exergi som ägt 
rum i en ämnesvetenskaplig tidskrift (Sciubba & Wall, 2007; Tsatsaronis, 
2007; Yantovski, 2007). 

3.4.1 Matematiken som ett verktyg inom termodynamiken 
Begrepp uppfattas, även om de definieras matematiskt, olika av olika debat-
törer. Det är enkelt att påstå att det inte existerar ett koherent vetenskapligt 
språk utan istället många, där samma begrepp används för olika företeelser 
eller att en företeelse förklaras med olika begrepp (ex. Lewis & Linn, 1994, 
1996; G. S. M. Moore, 1993; Pushkin, 1996; Slisko & Dykstra Jr., 1997). En 
författare som betonar problemen med definitioner är G. S. M. Moore 
(1993), som i samband med ett debattinlägg huruvida inre energi ska beteck-
nas med E eller U, uttrycker  

It cannot be desirable to be teaching a branch of science in which, whenever 
you come across differences and start to ask questions, you meet the standard 
reply, ‘it depends how you define it’ – when science is supposed to be uni-
versal! (s. 234) 

Enligt Zemansky (1974) är termodynamiken en matematisk del av naturve-
tenskapen och bör undervisas med korrekt matematiskt språk. En aspekt av 
korrekt matematiskt språk är att anta den korrekta teckenkonventionen, men 
som G. S. M. Moore (1993) har påpekat är teckenkonventionen förmodligen 
mer en undervisningsfråga, även om det finns historiska orsaker till att avgi-
ven energi betecknas med ett negativt värde. Det finns dem som menar att 
för att studenter ska lyckas inom fysikalisk kemi, med avseende på problem-
lösning och termodynamikens första lag, krävs det att de förstår problemet 
och översätter det till matematiska påståenden. Att utveckla algoritmerna för 
problemlösningen är strategier som är viktiga eftersom studenterna annars 
kan hindras att lyckas (ex. Hamby, 1990). Goldring och Osborne (1994) 
visade emellertid att deras informanter sällan hade svårigheter att lösa nume-
riska problem, men att de inte kunde lösa kvalitativa problem. Warren50 
kommenterade samma artikel och beskrev skillnaden mellan kvantitativa och 
matematiska resonemang.  

Att det är en skillnad i kvantitativa och matematiska resonemang är vik-
tigt, men i flera läroböcker finns det problem med det matematiska språket 
                               
50 Warren hade som uppdrag att kommentera andra författares artiklar i ämnesområdet energi. 
Han skrev även artiklar med egna åsikter och övergick till att inkludera empirisk evidens.  
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(G. S. M. Moore, 1993). Exempelvis används Q och/eller q vilka är miss-
ledande matematiska uttryck eftersom  används för ändliga förändringar 
(sluttillstånd – begynnelsetillstånd) och då kan endast Q eller q användas. En 
möjlighet, som Zemansky (1974) tidigt hävdade, är att kemiböcker och fysi-
kaliska kemister behandlar matematiken i termodynamiken för förenklat. De 
flesta läroböckerna i kemi undviker ordet förändring. Inre energi U, entropi 
S, entalpi H, Helmholtz funktion, A och Gibbs funktion G hänvisar till ett 
systemtillstånd och alla förändringar betecknas med . Följaktligen är U 
förändringen av U, H är förändringen av H, men 

Realizing this, how could it have become habit on the part of practically all 
physical chemists to use such expressions as: ‘entropy of mixing,’ ‘enthalpy 
of vaporization,’ ‘Gibbs energy of reaction,’ etc. Why not ‘entropy change 
due to mixing,’ ‘enthalpy change due to vaporization,’ ‘Gibbs function due to 
reaction,’ etc.? (ibid. s. 575) 

Beall (1994) har även funnit ett liknande mönster i hur studenter och lärare 
uttrycker sig, men i en nylig studie framkommer att en tredjedel av 91 stu-
denter anser att termodynamiken undervisas på en för hög matematisk nivå 
och att fokus inte är på de konceptuella aspekterna av kemiinnehållet (Sözbi-
lir, 2004). Samtidigt anser ungefär en sjättedel av studenterna att matematik-
delen av kemikursen ska minskas ned. En av Sözbilirs slutsatser är att inne-
hållet först ska diskuteras kvalitativt för att tydliggöra effekterna av kemi. 
Ett liknande argument för även Carson och Watson (1999) fram ”It is impor-
tant that thermodynamic entities are defined qualitatively and their effects 
talked about before they are defined quantitatively.” (s. 51). Detta förfaran-
de, menar författarna, är något motsatt det vanliga sättet, då beräkningar och 
matematiska definitioner lärs in utantill.  

3.4.2 Är energi, värme och arbete kvasi-materiella?  

Ett mycket debatterat begrepp inom den fysikdidaktiska forskningen är ener-
gi (Millar, 2005). Energi är ett begrepp med mängder av olika betydelser och 
innebörder, se nedan. Det genuina fysikaliska begreppet energi beskrivs av 
Duit och Haeussler (1994) som ett abstrakt matematiskt begrepp51 eller ett 
konto. Enligt denna syn är det vetenskapligt felaktigt att påstå att energi är 
någonting materiellt (Bamford, 1991; Duit, 1987; Warren, 1981, 1982, 1983, 
1991). Empiriska undersökningar om elevers och studenters föreställningar 
om energi har emellertid visat att energin som något abstrakt inte uppskattas 
av dem (Lijnse, 1990; Watts, 1983). Istället ser elever och studenter energin 

                               
51 De flesta hänvisningarna om energins abstrakta natur, exempelvis Duits och Haeusslers 
(1994) och B. Anderssons (2008a) kan härledas tillbaka till Richard Feynman (Feynman et 
al., 1963). 
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som avhandlingen är fokuserad mot entalpi, dess förändring och relaterade 
begrepp är det viktigt att sätta in ämnesinnehållet i ett större sammanhang. 
Avsnittet är således informerande och det finns kopplingar till studiens resul-
tat. Viktigt är att liknande problematiseringar även äger rum med utgångs-
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50 Warren hade som uppdrag att kommentera andra författares artiklar i ämnesområdet energi. 
Han skrev även artiklar med egna åsikter och övergick till att inkludera empirisk evidens.  
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(G. S. M. Moore, 1993). Exempelvis används Q och/eller q vilka är miss-
ledande matematiska uttryck eftersom  används för ändliga förändringar 
(sluttillstånd – begynnelsetillstånd) och då kan endast Q eller q användas. En 
möjlighet, som Zemansky (1974) tidigt hävdade, är att kemiböcker och fysi-
kaliska kemister behandlar matematiken i termodynamiken för förenklat. De 
flesta läroböckerna i kemi undviker ordet förändring. Inre energi U, entropi 
S, entalpi H, Helmholtz funktion, A och Gibbs funktion G hänvisar till ett 
systemtillstånd och alla förändringar betecknas med . Följaktligen är U 
förändringen av U, H är förändringen av H, men 
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physical chemists to use such expressions as: ‘entropy of mixing,’ ‘enthalpy 
of vaporization,’ ‘Gibbs energy of reaction,’ etc. Why not ‘entropy change 
due to mixing,’ ‘enthalpy change due to vaporization,’ ‘Gibbs function due to 
reaction,’ etc.? (ibid. s. 575) 

Beall (1994) har även funnit ett liknande mönster i hur studenter och lärare 
uttrycker sig, men i en nylig studie framkommer att en tredjedel av 91 stu-
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och att fokus inte är på de konceptuella aspekterna av kemiinnehållet (Sözbi-
lir, 2004). Samtidigt anser ungefär en sjättedel av studenterna att matematik-
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Ett liknande argument för även Carson och Watson (1999) fram ”It is impor-
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talked about before they are defined quantitatively.” (s. 51). Detta förfaran-
de, menar författarna, är något motsatt det vanliga sättet, då beräkningar och 
matematiska definitioner lärs in utantill.  

3.4.2 Är energi, värme och arbete kvasi-materiella?  

Ett mycket debatterat begrepp inom den fysikdidaktiska forskningen är ener-
gi (Millar, 2005). Energi är ett begrepp med mängder av olika betydelser och 
innebörder, se nedan. Det genuina fysikaliska begreppet energi beskrivs av 
Duit och Haeussler (1994) som ett abstrakt matematiskt begrepp51 eller ett 
konto. Enligt denna syn är det vetenskapligt felaktigt att påstå att energi är 
någonting materiellt (Bamford, 1991; Duit, 1987; Warren, 1981, 1982, 1983, 
1991). Empiriska undersökningar om elevers och studenters föreställningar 
om energi har emellertid visat att energin som något abstrakt inte uppskattas 
av dem (Lijnse, 1990; Watts, 1983). Istället ser elever och studenter energin 

                               
51 De flesta hänvisningarna om energins abstrakta natur, exempelvis Duits och Haeusslers 
(1994) och B. Anderssons (2008a) kan härledas tillbaka till Richard Feynman (Feynman et 
al., 1963). 
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som något materiellt. Att istället utgå från elevernas och studenternas före-
ställningar medförde en rekonstruktion av energibegreppet (Duit, 1987). 

 I denna rekonstruktion uttrycks energi medvetet som något kvasi-
materiellt och energin beskrivs som en flytande enhet som kräver en bärare 
(Schmid, 1982). I Duit och Haeussler (1994) beskrivs denna konceptualise-
ring som ”The Idea of Energy Flow” (s. 187, kursiv i original). Eftersom 
detta sätt att beskriva energi skilde sig från det abstrakta energibegreppet 
mötte konceptualiseringen kritik (ex. Bamford, 1991; McIldowie, 1995; 
Warren, 1982, 1983, 1991). Duit (1987) förespråkade emellertid konceptua-
liseringen och påpekade att den kvasi-materiella föreställningen om energi 
inte motsäger det abstrakta energibegreppet i de flesta områdena inom fysik, 
vilket lärare bör ha i åtanke. Om ämnesdidaktisk forskning visade att den 
kvasi-materiella föreställningen fanns hos eleverna, varför inte börja där?  

När termodynamikens språk studerades och testades empiriskt visade det 
sig att det inte är något problem att introducera energi som något kvasi-
materiellt under förutsättning att konceptualiseringen är öppen för modifie-
ring och förändring (Kaper & Goedhart, 2002a, 2002b). Millar (2005) är 
ännu tydligare och anser att introduktionen av energi som en kvasi-materiell 
substans till 11 – 14 åringar inte kommer att utgöra en allvarlig barriär för 
framtida lärande. Från att ha varit kritiserat av fysiker är energiflöden, det 
vill säga energi som något kvasi-materiellt, numera förespråkat av energiex-
perter som en central del i undervisningen (Engström, 2008). Faktum är, 
menar Andersson (2008b), att för att fostra demokratiska medborgare och få 
eleverna att engagera sig i utformningen av det samhälle de själva kommer 
att leva i, har konceptualiseringen om energi som energiflöde en stor under-
visningspotential.  

Relaterat till energi som kvasi-materiellt finns en diskussion om värme 
som något kvasi-materiellt. Värme bör inte betraktas så (Warren, 1976), men 
värmets natur har debatterats under flera århundraden (Ogborn, 1976a). Or-
det värme finns fortfarande kvar, men betydelsen har förändrats. Craig och 
Gislason (2002) tycker att det är problematisk och de slår fast att ”It is time 
to remove vestiges of caloric theory from careful thermodynamic analyses.” 
(s. 193). I teorin om Caloric var värme något materiellt. Millar (2005) påstår 
istället att en introducerande enhet om termiska processer kan utveckla en 
förståelse hos eleven som liknar teorin om Caloric eftersom förståelsen kan 
modifieras i ett senare skede. Att teorin om Caloric därmed fortfarande har 
potential att orsaka problem är tydligt, men förhoppningsvis kan, om Millars 
inställning följs, eventuella problem arbetas bort under elevernas skolgång.  

Arbete har, till skillnad från energi och värme, aldrig betraktats som något 
materiellt (Summers, 1983). Trots likheterna mellan värme och arbete är det 
tydligt att arbete, till skillnad från värme, inte förknippas med ett systems 
egenskaper vilket exempelvis kan uttryckas ”There is no such thing as the 
’work in a system.’ The work is not a function of the coordinates of a sys-
tem.” (Zemansky, 1970, s. 296), vilket berörs ytterligare nedan. 
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3.4.3 Är energi förmågan att utföra arbete?  

Att definiera begreppet energi med ett enkel semantiskt uttryck har visat sig 
vara svårt (Duit, 1981). Enligt Duit trodde Max Planck att den historiska 
definitionen av energi som förmågan att utföra arbete skulle ha ersatts under 
1930-talet. Enligt Duit och Haeussler (1994) påbörjades en ämnesdidaktisk 
diskussion om definitionen Energi som förmågan att utföra arbete i början på 
1970-talet. Författarna beskriver definitionen som sin tredje konceptualise-
ring. Det finns dessvärre några nackdelar med denna definition (Lehrman, 
1973). För det första främjar den memorering av definitionen istället för 
förståelse av definitionen. För det andra reducerar den betydelsen av energi-
källor i samhället och för det tredje är den fel, påståenden som även andra 
författare stödjer (Duit, 1981; Duit & Haeussler, 1994; Holman, 1985; 
Kemp, 1984, 1985; Sexl, 1981). Duit och Haeussler (1994) uttrycker till och 
med att denna konceptualisering ”[…] should be banned from science in-
struction” (s. 188). De argumenterar så på grund av att energi inte orsakar 
processer, det är inte heller enklare att förstå begreppet kraft (arbetet är kraf-
ten gånger sträckan), men det viktigaste argumentet mot definitionen är att 
den riskerar att begränsa begreppet energi till mekaniken istället för att vara 
det begrepp som förenar de olika naturvetenskapliga ämnena.  

En som slogs hårt för definitionen Energi som förmågan att utföra arbete 
var Warren (1981; 1982; 1983; 1991). Enligt Warren (1983, 1986) var det 
inget fel med definitionen utan det var undervisningen som måste förbättras. 
I olika svar på andra artiklar tog Warren strid för definitionen (se exempelvis 
Kemp, 1984, 1985; G. S. M. Moore, 1993). Både Bamford (1991) och Millar 
(2005) stödjer definitionen, men Millar medger att det är ett problem om en 
cyklisk process studeras eftersom all energi inte kan överföras som arbete.  
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3.4.4 Är arbete och värme energiformer? 

Innan diskussionen i litteraturen angående energiformer, arbete och värme 
beskrivs kan läsaren fundera på om följande uttryck är synonyma.  

Värme är en energiform… 

Värme är en form av energi… 

Energi, i form av värme…  

I detta stycke i avhandlingen ges inte ett direkt svar på om uttrycken är sy-
nonyma, men att inkludera energi, värme och form medför att den veten-
skapliga teorin kan uppfattas på olika sätt. I litteraturen beskrivs två, diamet-
ralt skilda sätt att se på energiform. Båda sätten uttrycks av Falk och Herr-
mann (1977), dels ”Austauschformen” (s. 9), dels ”Existenzformen” (s. 12)52. 
Den förstnämnda formen är förknippad med förändringen av systemets ener-
gi (E), det vill säga processer. Författarna beskriver formen som olika arbe-
ten eller värme. Dessa energiformer är definierade som en intensiv egenskap 
multiplicerad med förändringen av en extensiv egenskap. Exempelvis är 
värmet temperaturen (intensiv) multiplicerad med entropiförändringen (ex-
tensiv), q = TS. Den sistnämnda formen är förknippad med systemets 
egenskaper, det vill säga tillstånd. Exempelvis definieras potentiell energi 
som ”Epot (m, h) = mgh” (ibid., s. 12). Om värme är en form av energi beror 
således på hur begreppet energi och form beskrivs, som en process eller som 
ett tillstånd.  

Generellt beskrivs ett system med energi eller olika energiformer vilka 
beror på egenskaper hos systemet (Kaper & Goedhart, 2002a). Systemets 
egenskaper förändras konstant, ibland utan yttre påverkan, och en omvand-
ling mellan de olika formerna sker (Duit & Haeussler, 1994). Denna be-
skrivning över hur energi manifesterar sig överensstämmer med Falk och 
Herrmanns (1977) ”Existenzformen” (s.12). Ellse (1988) har argumenterat 
mot att undervisningen ska fokusera på energiformer och uttrycker vikten av 
överföringen av energi, ett argument som Shaw (1974) tidigare fört fram. En 
annan författare som har argumenterat för en liknande ståndpunkt är McIl-
dowie (1995). Enligt författaren borde uppgiften att etikettera energiformer-
na överges eftersom de inte definierar olika energier utan snarare situationer 
där energi kan finnas. Ämnesdidaktisk forskning visar emellertid att elever 
och studenter tror starkt på dessa former, som egentligen inte existerar, och 
det hindra fortsatt lärande inom kemisk termodynamik eftersom alla begrepp 

                               
52 På svenska kan utbytesformer, det vill säga den formen som förändrar energin vara en 
beskrivning av Austauschformen. Existenzformen kan översättas till existensform, det vill 
säga en energiform som är en del av tillståndet.  
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som är relaterade till energi inte är energiformer (Goedhart & Kaper, 2002; 
Kaper & Goedhart, 2002b).  

Enligt resonemangen ovan finns en tendens att inte betrakta värme och 
arbete som en del av systemet och många författare i den didaktiska litteratu-
ren är överens om att värme och arbete är sätt för att förändra ett systems 
(inre) energi (ex. Bamford, 1991; Craig & Gislason, 2002; Ferbar, 1995; 
Goedhart & Kaper, 2002; Goldring & Osborne, 1994; Heath, 1974; Kaper & 
Goedhart, 2002a, 2002b; Millar, 2005; G. S. M. Moore, 1993; Ogborn, 
1976a; Peckham & McNaught, 1993; Roberts & Watts, 1976; Sexl, 1981; 
Shaw, 1974; Summers, 1983; van Roon et al., 1994; Warren, 1972, 1976, 
1982; Zemansky, 1970). Det råder emellertid stor oenighet om huruvida ett 
substantiv ska användas för det som avses med värme (Bamford, 1991; 
Goedhart & Kaper, 2002; Roberts & Watts, 1976; Warren, 1972, 1982; Ze-
mansky, 1970) eller ett verb (Craig & Gislason, 2002; Ellse, 1988; Goldring 
& Osborne, 1994; Heath, 1974, 1976; Summers, 1983). Om värme används 
som ett substantiv är risken stor att värme uttrycks som en kvasi-materiell 
energiform, definierad för ett system53. De författare som förespråkar värme 
som ett verb menar att det är bättre att skriva ett system värms (verb) än att 
värme tillförs (substantiv). 

Oavsätt om värme uttrycks som ett substantiv eller ett verb är värme ett 
exempel på ”Austauschformen” (Falk & Herrmann, 1977, s. 9). En författare 
som kontrasterar mot båda dessa beskrivningar är Helsdon (1976) eftersom 
han uttrycker att värme är partiklars slumpmässiga rörelse54, det vill säga en 
systemegenskap. Det intressanta är att vissa författare uttrycker värme på ett 
sätt som överensstämmer med en energiform för systemet (ex. Lewis & 
Linn, 1994, 1996; Roberts & Watts, 1976), men de allra flesta betraktar inte 
värme som en energiform definierad för systemet (Bamford, 1991; Goedhart 
& Kaper, 2002; Goldring & Osborne, 1994; Sexl, 1981; Shaw, 1974; Sum-
mers, 1983; Warren, 1972, 1982). Zemanskys (1970) beskrivning är ett bra 
sätt att betrakta problemet. Författaren skrev att värme är en energiform, men 
det är inte något som finns i systemet, eftersom värmet inte beror på syste-
mets koordinater55. Ett stort problem är alltså att hitta bryggan mellan värme 
som substantiv eller verb samt energiform som en beskrivning av antingen 
ett tillstånd eller en process. Till skillnad från värme orsakar inte arbete någ-
ra större problem med avseende på energiform och tillstånd/process. Sum-
mers (1983) redogjorde tidigt för en möjlig förklaring. Eftersom arbete inte 
har en materiell aspekt, se diskussion ovan, har arbete endast debatterats i 
enlighet med att uttrycka värme som substantiv eller verb. Om värme ska 

                               
53 Caloric  
54 Jämför med tidigare beskrivningar av värme och arbete på partikelnivå. Värmet medför en 
slumpmässig rörelse i systemet men värme är inte slumpmässig rörelse.  
55 Att någonting beror på systemets koordinater är synonymt med Falks och Herrmanns 
(1977) ”Existenzformen” (s. 12). Slutsatsen är således att Zemansky (1970) betraktade värme 
som Falk och Herrmanns ”Austauschformen” (s. 9). 
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det hindra fortsatt lärande inom kemisk termodynamik eftersom alla begrepp 

                               
52 På svenska kan utbytesformer, det vill säga den formen som förändrar energin vara en 
beskrivning av Austauschformen. Existenzformen kan översättas till existensform, det vill 
säga en energiform som är en del av tillståndet.  
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som är relaterade till energi inte är energiformer (Goedhart & Kaper, 2002; 
Kaper & Goedhart, 2002b).  

Enligt resonemangen ovan finns en tendens att inte betrakta värme och 
arbete som en del av systemet och många författare i den didaktiska litteratu-
ren är överens om att värme och arbete är sätt för att förändra ett systems 
(inre) energi (ex. Bamford, 1991; Craig & Gislason, 2002; Ferbar, 1995; 
Goedhart & Kaper, 2002; Goldring & Osborne, 1994; Heath, 1974; Kaper & 
Goedhart, 2002a, 2002b; Millar, 2005; G. S. M. Moore, 1993; Ogborn, 
1976a; Peckham & McNaught, 1993; Roberts & Watts, 1976; Sexl, 1981; 
Shaw, 1974; Summers, 1983; van Roon et al., 1994; Warren, 1972, 1976, 
1982; Zemansky, 1970). Det råder emellertid stor oenighet om huruvida ett 
substantiv ska användas för det som avses med värme (Bamford, 1991; 
Goedhart & Kaper, 2002; Roberts & Watts, 1976; Warren, 1972, 1982; Ze-
mansky, 1970) eller ett verb (Craig & Gislason, 2002; Ellse, 1988; Goldring 
& Osborne, 1994; Heath, 1974, 1976; Summers, 1983). Om värme används 
som ett substantiv är risken stor att värme uttrycks som en kvasi-materiell 
energiform, definierad för ett system53. De författare som förespråkar värme 
som ett verb menar att det är bättre att skriva ett system värms (verb) än att 
värme tillförs (substantiv). 

Oavsätt om värme uttrycks som ett substantiv eller ett verb är värme ett 
exempel på ”Austauschformen” (Falk & Herrmann, 1977, s. 9). En författare 
som kontrasterar mot båda dessa beskrivningar är Helsdon (1976) eftersom 
han uttrycker att värme är partiklars slumpmässiga rörelse54, det vill säga en 
systemegenskap. Det intressanta är att vissa författare uttrycker värme på ett 
sätt som överensstämmer med en energiform för systemet (ex. Lewis & 
Linn, 1994, 1996; Roberts & Watts, 1976), men de allra flesta betraktar inte 
värme som en energiform definierad för systemet (Bamford, 1991; Goedhart 
& Kaper, 2002; Goldring & Osborne, 1994; Sexl, 1981; Shaw, 1974; Sum-
mers, 1983; Warren, 1972, 1982). Zemanskys (1970) beskrivning är ett bra 
sätt att betrakta problemet. Författaren skrev att värme är en energiform, men 
det är inte något som finns i systemet, eftersom värmet inte beror på syste-
mets koordinater55. Ett stort problem är alltså att hitta bryggan mellan värme 
som substantiv eller verb samt energiform som en beskrivning av antingen 
ett tillstånd eller en process. Till skillnad från värme orsakar inte arbete någ-
ra större problem med avseende på energiform och tillstånd/process. Sum-
mers (1983) redogjorde tidigt för en möjlig förklaring. Eftersom arbete inte 
har en materiell aspekt, se diskussion ovan, har arbete endast debatterats i 
enlighet med att uttrycka värme som substantiv eller verb. Om värme ska 

                               
53 Caloric  
54 Jämför med tidigare beskrivningar av värme och arbete på partikelnivå. Värmet medför en 
slumpmässig rörelse i systemet men värme är inte slumpmässig rörelse.  
55 Att någonting beror på systemets koordinater är synonymt med Falks och Herrmanns 
(1977) ”Existenzformen” (s. 12). Slutsatsen är således att Zemansky (1970) betraktade värme 
som Falk och Herrmanns ”Austauschformen” (s. 9). 
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betraktas som ett verb ska även arbete göra det för att ingen förvirring ska 
uppstå. Ett annat sätt att beskriva relationerna mellan arbete, värme och form 
är som former för energiöverföring (Sexl, 1981). Att uttrycka värme och 
arbete som former för energiöverföring ligger nära Falks och Herrmanns 
(1977) ”Austauschformen” (s. 9). Warren (1981, 1982) argumenterar på ett 
liknande sätt som Sexl (1981). Warren (1982) menar att processerna som 
omvandlar energi måste skiljas från de processer som överför energi  

It is also important to note that it is incorrect to refer to transforming energy 
into work. Energy is a quantitative measure of the condition of a system, 
whilst work is a process. Energy may be transformed or transmitted (or both) 
by means of work, but it cannot be transformed into it. (s. 296)56 

Liksom Warren (1982) anser Millar (2005) att det är viktigt med både om-
vandling och överföring, men för Millar är det viktigast att prata om överfö-
ring mellan platser och inte överföring av energiformer. Överföringen sker 
alltid mellan en källa och en mottagare. Så överföringen är återigen proces-
sen medan omvandlingen är inom systemet. I en lärobok inom fysikalisk 
kemi uttrycks att termodynamik handlar om omvandlingen av energi ”in 
particular, the transformation of heat into work and vice versa.” (Atkins & 
de Paula, 2005, s. 40). Den beskrivningen överensstämmer inte med argu-
menten ovan eftersom processerna arbete och värme omvandlas till var-
andra. Det finns ett problem med denna argumentation eftersom värme och 
arbete är två olika processer som inte kan ändras under tiden processen sker. 
Arbete, eller värme, behöver en mottagare där energiöverföringen kan för-
ändra karaktär. Energi som tillförs ett system som arbete kan medföra en 
omvandling och på grund av omvandlingen kan energi avges som värme, 
men om någon uttrycker att arbete omvandlas till värme är det i alla fall rela-
terat till två processer. Det ska i så fall särskiljas från potentiell energi som 
omvandlas till kinetisk energi och värme, där energi uttrycks som både till-
stånd och process. Atkins och de Paula (2005) utrycker också explicit att 
värme och arbete är processer och inte energiformer. De har således beskri-
vit att värme och arbete är Falk och Herrmanns (1977) ”Austauschformen” 
(s. 9). Problemet som redogjorts för här är att det finns två olika sätt att be-
skriva energiformer, dels ett som syftar till egenskaper hos systemet, dels ett 
som syftar till förändring av systemets egenskaper. Om inte de två särskiljs 
kan en debatt uppstå om huruvida värme är en form av energi. Intressant är 
att debatten pågått under lång tid trots att exempelvis Sexl (1981) uttryckte 

                               
56 Det är viktigt att skilja på om arbetet omvandlar energiformerna i systemet eller om arbetet 
är processen som överför energi. Ta exempelvis en ideal gas i ett slutet kärl. Om ett arbete 
utförs på gasen (systemet) har en energiöverföring som arbete skett. Om endast energiformer-
na i systemet beaktas har energiformen potentiell energi omvandlats till kinetisk energi. Arbe-
tet är inte den kinetiska energin utan den kinetiska energin har ökat på grund av arbete. Det är 
det som är kärnan i Warrens (1982) argumentation. Vi kan inte tillföra arbete som blir energi 
eftersom arbete är processen och energi är en beskrivning av ett tillstånd för ett system. 
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det tämligen enkelt, värme och arbete är former för energiöverföring. B. 
Andersson (2008b), Engström (2008) och Millar (2005) förespråkar den 
kvasi-materiella konceptualiseringen av energi. I den är arbete och värmet 
flödet av energi mellan källan och mottagaren. 

De allra flesta författarna ovan är överens om att värme är en process som 
överför energi. Det existerar emellertid tre begrepp som är intimt relaterade 
till värme och energiform, nämligen värmeenergi, termisk energi samt tem-
peratur. Dessa är dessutom även relaterade till ett systems inre energi (ex. 
Craig & Gislason, 2002; Ellse, 1988; Goedhart & Kaper, 2002; Helsdon, 
1976; Kaper & Goedhart, 2002a, 2002b; Kemp, 1984; Lewis & Linn, 1994, 
1996; Millar, 2005; Pushkin, 1996; Roberts & Watts, 1976; Slisko & Dykst-
ra Jr., 1997; Warren, 1972, 1976, 1982; Zemansky, 1970). Kaper och Goed-
hart (2002a) visar att inre energi är summan av olika former där varje form 
beror på en eller flera egenskaper hos systemet (jfr. ”Existenzformen”, Falk 
& Herrmann, 1977, s. 12). I denna beskrivning är termisk energi Uth en av 
dessa former, Uth = mCT, där nollnivån är definierad vid (T = 0 K) och vär-
me är under dessa betingelser skillnaden i termisk energi mellan tillståndet 
före och efter, q = mCT = mC(Tefter – Tföre). Problemet som identifierats i 
den didaktiska litteraturen är att termisk energi och även värmeenergi ibland 
används som synonymer till värme (Craig & Gislason, 2002; Lewis & Linn, 
1994, 1996; Warren, 1972, 1976), ibland som synonymer till inre energi 
(Helsdon, 1976; Warren, 1982), ibland synonyma till båda ovan (Shaw, 
1974; Zemansky, 1970) eller så beskrivs de som en del av den inre energin 
(Ellse, 1988; Kaper & Goedhart, 2002a; Kemp, 1984; Pushkin, 1996; Ro-
berts & Watts, 1976). 

Förvirringen mellan dessa begrepp är inte endast mellan konceptualise-
ringarna utan finns i språket och en koherent syn innebär en logisk struktur 
och att den vetenskapliga terminologin har en inre överensstämmelse (Slisko 
& Dykstra Jr., 1997). Exempelvis kan temperaturen definieras från den sta-
tistiska termodynamiken eller från teorin om (ideala) gaser och i ingen av 
dessa definitioner mäter temperaturen den termiska energin (Kjellander, 
2002). Slutsatsen är att värme och temperatur inte är desamma eftersom 
temperatur beror på ett systems koordinater. På samma sätt är inte värme-
energi och värme desamma, medan värmeenergi och termisk energi förefal-
ler vara synonyma. Andersson (2008b) kommenterar indirekt detta när han 
skriver att på partikelnivån finns det endast tre energiformer: kinetisk, läges 
samt strålning. Energi tillämpas alltså antingen 

• som en process där formerna värme och arbete används för att beskriva 
förändringen av energin. Energin överförs av dessa former mellan sy-
stemet och omgivningen eller mellan systemet och ett annat system. 

• som ett tillstånd där formerna kinetisk energi, potentiell energi, bind-
ningsenergi, termisk energi, etcetera, används för att beskriva olika 
aspekter av tillståndet. Energin omvandlas mellan formerna i systemet. 
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betraktas som ett verb ska även arbete göra det för att ingen förvirring ska 
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56 Det är viktigt att skilja på om arbetet omvandlar energiformerna i systemet eller om arbetet 
är processen som överför energi. Ta exempelvis en ideal gas i ett slutet kärl. Om ett arbete 
utförs på gasen (systemet) har en energiöverföring som arbete skett. Om endast energiformer-
na i systemet beaktas har energiformen potentiell energi omvandlats till kinetisk energi. Arbe-
tet är inte den kinetiska energin utan den kinetiska energin har ökat på grund av arbete. Det är 
det som är kärnan i Warrens (1982) argumentation. Vi kan inte tillföra arbete som blir energi 
eftersom arbete är processen och energi är en beskrivning av ett tillstånd för ett system. 
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4 Metod 

I kapitlet Metod inkluderas val rörande design, urval och datainsamling samt 
forskningsetik. I avsnittet design beskrivs den övergripande, kronologiska, 
designen av de empiriska studier som ingår i avhandlingen och studiernas 
beroende av varandra skrivs fram. Efter den övergripande designen motive-
ras urvalet till varje empirisk studie och i avsnittet om datainsamling be-
skrivs och motiveras alla instrument som använts i studien. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av hur de forskningsetiska principerna beaktats.   

4.1 Design 
Designen av hela forskningsprocessen kan beskrivas som flexibel57, under-
sökande58 och småskalig där dataanalysen varit kvalitativ, se vidare kapitel 5. 
En flexibel design kännetecknas av att designen är öppen för förändringar 
under forskningsprocessen samtidigt som den tenderar att resultera i kvalita-
tiva data (Robson, 2002). Att resultatet utvecklades i en iterativ process, där 
ny empiri påverkat dataanalysen, som i sin tur påverkade kommande datain-
samlingsverktyg, indikerar även det en flexibel design. En flexibel design 
var dessutom en förutsättning för en studie där dataanalysen baserades på 
beskrivningar från Grundad teori eftersom resultatet enligt Grundad teori är 
en del av forskningsprocessen samt ett instrument för datainsamling (Char-
maz, 2005; Taber, 2000). En undersökande design försöker förstå det som 
sker, söker nya insikter och möjliga resultat som kan undersökas vidare. En 
undersökande design resulterar ofta i hypoteser snarare än bekräftelser (Rob-
son, 2002).   

Designen blev också småskalig på grund av att ämnet kemi lades ned vid 
lärosätet där pilotstudien med studenterna och huvudstudien utfördes. Istället 
för det planerade antalet studenter, cirka 60, ingick totalt 22 studenter i data-
insamlingarna under huvudstudien. Som en konsekvens av nedläggningen 
fick fördjupningsstudien utföras vid ett annat lärosäte. Den studien blev ock-
så småskalig och totalt ingick tio studenter i datainsamlingarna. Konsekven-
sen är även att det resultat, föreställningarna, som presenteras i kapitel 6, 

                               
57 En annan beskrivning är dynamisk. 
58 En annan beskrivning är explorativ. 
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fortfarande är att betrakta som under utveckling59. Det finns emellertid förde-
lar med en småskalig design, exempelvis är det enklare att få överblick över 
all empiri, något som annars kan vara ett problem i kvalitativa studier 
(Thornberg & Fejes, 2009). I figur 4.1 nedan ges en kronologisk beskrivning 
av alla empiriska studier. Generell koppling till tidigare ämnesdidaktisk 
forskning ges, datainsamlingsverktyg och resultat i de olika studierna be-
skrivs också. 

 
Figur 4.1. Övergripande kronologisk beskrivning av de olika studierna som ingått i 
avhandlingen. PSl = pilotstudie med lärare, PSs = pilotstudie med studenter, HS = 
huvudstudie med studenter och FS = fördjupningsstudie med studenter. 

I figur 4.1 beskrivs avhandlingens fyra empiriska studier. Under våren 2006 
ägde pilotstudien med lärare rum. Syftet med studien var att sätta in avhand-
lingsarbetet i ett större utbildningssammanhang och få insikt i hur olika lära-
re undervisade termodynamik, vad som var viktigt att betona i de empiriska 
undersökningarna med studenterna samt att korrigera forskarens förutfattade 
meningar60. Genom en enkät och intervju, se avsnitt 4.3.1, identifierades 
några grundläggande likheter/skillnader mellan ämnesinnehållet i gymnasie-
kemin och högre utbildning. Resultaten från pilotstudien med lärare låg som 
grund för det urval av uppgifter från litteraturen som genomfördes i samband 
med att enkäterna i pilotstudien med studenterna designades. Studien ägde 
rum under juni 2006 – juni 2008 med en datainsamlingsperiod under augusti 
2006 – februari 2007. Att en hel termin inkluderades berodde på att två kur-
ser i oorganisk kemi gavs under perioden och det fanns en progression i äm-
nesinnehållet. I studien ingick både enkäter och intervjuer, se avsnitt 4.3.2. 
                               
59 För att möjliggöra formuleringarna i avhandlingen har utvecklingen av resultaten, föreställ-
ningarna, temporärt avstannat.  
60 Att korrigera eventuella förutfattade meningar var i denna studie, och generellt inom kvali-
tativ forskning, ett viktigt steg eftersom förutfattade meningar bland annat kan influera data-
analysen. Att då ha en personlig referensram som baseras på empirisk evidens gör dataanaly-
sen mer trovärdig än om endast personlig erfarenhet ingår.  
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57 En annan beskrivning är dynamisk. 
58 En annan beskrivning är explorativ. 
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fortfarande är att betrakta som under utveckling59. Det finns emellertid förde-
lar med en småskalig design, exempelvis är det enklare att få överblick över 
all empiri, något som annars kan vara ett problem i kvalitativa studier 
(Thornberg & Fejes, 2009). I figur 4.1 nedan ges en kronologisk beskrivning 
av alla empiriska studier. Generell koppling till tidigare ämnesdidaktisk 
forskning ges, datainsamlingsverktyg och resultat i de olika studierna be-
skrivs också. 

 
Figur 4.1. Övergripande kronologisk beskrivning av de olika studierna som ingått i 
avhandlingen. PSl = pilotstudie med lärare, PSs = pilotstudie med studenter, HS = 
huvudstudie med studenter och FS = fördjupningsstudie med studenter. 

I figur 4.1 beskrivs avhandlingens fyra empiriska studier. Under våren 2006 
ägde pilotstudien med lärare rum. Syftet med studien var att sätta in avhand-
lingsarbetet i ett större utbildningssammanhang och få insikt i hur olika lära-
re undervisade termodynamik, vad som var viktigt att betona i de empiriska 
undersökningarna med studenterna samt att korrigera forskarens förutfattade 
meningar60. Genom en enkät och intervju, se avsnitt 4.3.1, identifierades 
några grundläggande likheter/skillnader mellan ämnesinnehållet i gymnasie-
kemin och högre utbildning. Resultaten från pilotstudien med lärare låg som 
grund för det urval av uppgifter från litteraturen som genomfördes i samband 
med att enkäterna i pilotstudien med studenterna designades. Studien ägde 
rum under juni 2006 – juni 2008 med en datainsamlingsperiod under augusti 
2006 – februari 2007. Att en hel termin inkluderades berodde på att två kur-
ser i oorganisk kemi gavs under perioden och det fanns en progression i äm-
nesinnehållet. I studien ingick både enkäter och intervjuer, se avsnitt 4.3.2. 
                               
59 För att möjliggöra formuleringarna i avhandlingen har utvecklingen av resultaten, föreställ-
ningarna, temporärt avstannat.  
60 Att korrigera eventuella förutfattade meningar var i denna studie, och generellt inom kvali-
tativ forskning, ett viktigt steg eftersom förutfattade meningar bland annat kan influera data-
analysen. Att då ha en personlig referensram som baseras på empirisk evidens gör dataanaly-
sen mer trovärdig än om endast personlig erfarenhet ingår.  
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Pilotstudiens syfte var att testa och utveckla instrumenten samt att generera 
forskningsfrågor och hypoteser att undersöka vidare i huvudstudien.  

Huvudstudiens design baserades på erfarenheterna från pilotstudien med 
studenter och bland annat ingick nykonstruerade uppgifter med stöd i littera-
turen. Studien ägde rum under perioden juni 2008 – oktober 2009 med en 
datainsamlingsperiod under augusti 2008 – november 200861. I studien un-
dersöktes de, under pilotstudien med studenter, formulerade hypoteserna. 
Syftet fokuserades även mer mot entalpi, entalpiförändring samt relaterade 
begrepp då kvalitativa/konceptuella frågor inkluderades.  

I studien ingick både den undervisande läraren och studenterna. Anled-
ningen till att både inkludera läraren och studenter var att pilotstudien med 
studenter visade att studenterna, i intervjun efter undervisning, kunde formu-
lera teorin exakt, men att de sedan på de uppföljande frågorna inte kunde 
förklara sig. Resultatet visade alltså att de lärt sig att uttrycka exakt det som 
läraren L3 beskrivit som sina mål med kursen. Det intressanta var därför att 
försöka förstå vad som skett och undersöka om andra frågor kunde generera 
annan evidens. En lärandeprocesstudie planerades, men tillgänglig litteratur 
visade sig vara alltför matematiskt avancerad. I huvudstudien spelades istäl-
let lärarens undervisning in på video och kvalitativa/konceptuella frågor 
inom olika ämnesområden inkluderades i de olika datainsamlingsverktygen, 
se avsnitt 4.3.3. Att filma undervisningen skapade ännu en dimension till 
referensramen i dataanalysen och det var, trots att nedläggningen av kemi 
medförde att det inom ramen för denna studie inte fanns någon möjlighet att 
förändra undervisningen, fortfarande intressant att se hur läraren undervisa-
de.  

För att undersöka hur studenter uppfattade kemisk termodynamik allmänt 
eller entalpi, entalpiförändring och relaterade begrepp mer specifikt var de 
inkluderade frågorna kvalitativa/konceptuella. Det ska jämföras med kvanti-
tativa/algoritmiska frågor som undersöker om studenterna kan tillämpa algo-
ritmen ofta i syfte att beräkna något (ex. Bowen & Bunce, 1997; Claesgens 
et al., 2002; Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002; Mazur, 1997; Niaz, 2002).  

Eftersom data samlats in i ett snävare syfte gick den analytiska processen 
snabbare. Resultatet i huvudstudien var beskrivande kategorier, även be-
nämnda föreställningar, och en ny studie, fördjupningsstudien, designades 
för att revidera och mätta kategorierna, se den kvalitativa analysprocessen i 
kapitel 5. Fördjupningsstudien ägde rum under perioden januari – augusti 
2010 med en datainsamlingsperiod under januari – februari 2010. Samman-
fattningsvis gäller således att designen av studierna baserades på kända me-
toder och uppgifter från tidigare forskning samt resultaten i föregående em-
piriska studier. Design, datainsamling och dataanalys var tre relaterade pro-
cesser.  

                               
61 Den första tidpunkten är inte fix eftersom designen av HS påbörjades i tanken betydligt 
tidigare än juni 2008. Exempelvis skapades relevanta uppgifter ett år tidigare. 
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4.2 Urval 
Urvalet till studierna baserades alltid på frivillighet och följde de icke-
randomiserade principerna ”convenience sampling” (Bryman, 2008, s. 183) 
och ”purposive sampling” (Bryman, 2008, s. 458). Skillnaden mellan de 
båda urvalsprinciperna är att det förstnämnda utgår från tillgängliga infor-
manter och att exempelvis forskaren styrs av faktorer som den ej kan påver-
ka. Robson (2002) anser att av alla icke-randomiserade urvalen är conveni-
ence sampling det mest osäkra. Anledningen att det ändå förekommer i stu-
dien tydliggörs nedan. När purposive sampling används är det, som beskriv-
ningen antyder, ett bestämt syfte som guidar urvalet ”In other words, the 
researcher samples on the basis of wanting to interview people who are rele-
vant to the research questions.” (Bryman, 2008, s. 458). Att urvalet är icke-
randomiserat är inte ett problem om inte statistiska generaliseringar efter-
strävas. Urvalet är också vanligt inom den kvalitativa forskningstraditionen 
om det primära fokuset är att generera resultat för den grupp som ingår 
(Robson, 2002). Urvalsprocessen i den kvalitativa forskningstraditionen 
fylld av bias, eftersom frivillighet vanligtvis även medför informanter som är 
verbala och/eller har de högsta betygen inkluderas. Det resulterar i ”homo-
genous samples” (ibid., s 266, kursivt i original). Nedan beskrivs urvalet för 
varje empirisk studie mer i detalj.  

Eftersom syftet i pilotstudien med lärare var att sätta in avhandlingsarbe-
tet i ett större utbildningssammanhang och få insikt i hur olika lärare under-
visade termodynamik valdes två lärare från gymnasiet och två lärare inom 
högre utbildning ut, se tabell 4.1 nedan. Urvalet baserades på purposive 
sampling. Personlig kännedom påverkade valet av lärarna på gymnasiet. De 
kontaktades via mail och telefon med en fråga om att delta i pilotstudien. En 
av dessa tackade omgående ja (L1) och den andre läraren hänvisade vidare 
till en kollega (L2)62. De två lärarna inom högre utbildning undervisade i 
några av kurserna med termodynamiskt innehåll. Deras svar breddade gym-
nasielärarnas beskrivningar av innehållet i undervisningen. Läraren L3 var 
även undervisande lärare under pilotstudien med studenter samt huvudstudi-
en. Därför var vissa av frågorna till läraren mer fokuserade på hans personli-
ga syn på undervisning av ämnesinnehållet. Eftersom läraren L4 undervisade 
i kurser inom det kemitekniska området låg resultaten från intervjun med 
läraren som grund för att bredda och revidera referensramen innan datain-
samlingarna med studenterna påbörjades63. Lärarens synpunkter och kurser-

                               
62 Att hänvisas vidare är ett exempel på ett syftesbestämt urval. I Bryman (2008) beskrivs det 
som snöbollsurval där forskaren får kontakt med en ny informant genom att först kontakta en 
annan. 
63 Att det finns flera olika sätt att betrakta ämnesinnehållet är viktigt att känna till för forska-
ren, något som enkäten och intervjun med lärare L4 indikerade. Att ämnesinnehållet i termo-
dynamik undervisas och betonas olika beroende på syftet med studenternas utbildning har 
Christiansen och Rump (2008) visat. 
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nas innehåll hade fokus på mer fysikaliska aspekter av kemisk termodyna-
mik.  

Tabell 4.1. Sammanställning av lärarna i pilotstudien.  

Lärare  L1 L2 L3 L4 
Kön Kvinna Kvinna Man Man 
Lärarexamen i  Kemi Kemi och 

matematik 
Kemi och matematik Kemi och 

kemiteknik 
Undervisningserfarenhet 
(i år) 

33 5 11 29 

Undervisningserfarenhet  
(Gymnasiet = Gy, 
Högre utbildning = H) 

Gy Gy Gy (3 år) 
H (8 år) 

Gy (8 år) 
H (21 år) 

Andra, för studien rele-
vanta, fakta.  

  Filosofie doktor och 
docent i oorganisk 
kemi. 10 års erfarenhet 
av arbete inom den 
kemiska industrin.  

Kemiingenjör 
med erfaren-
heter från den 
kemiska 
industrin. 

I pilotstudien med studenter tillfrågades alla studenter som läste kemikursen 
om de ville svara på en enkät före undervisning. Totalt 64 av 67 närvarande 
studenter lämnade in enkäten. Till enkäten efter undervisning hade student-
gruppen minskat på grund av att vissa utbildningsprogram inte läste den 
andra kursen under terminen. Alla 30 studenter som var närvarande då enkä-
ten delades ut valde att lämna in den. Urvalet till enkäterna var i enlighet 
med convenience sampling medan urvalet till intervjun baserades på purpo-
sive sampling. Sju studenter valdes ut till intervjun före undervisning i syfte 
att generera tydliga beskrivningar från en homogen grupp av studenter. Ur-
valet var således minimerat i Glaser och Strauss (1967) anda eller homogent 
om Robsons (2002) beskrivning följs. Det homogena urvalet bestod av civil-
ingenjörsstudenter i kemiteknik, vilka förväntades ha ett större intresse av 
kemi och även större möjlighet att utrycka sig om innehållet eftersom de 
specifikt sökt en kemiutbildning. De utvalda studenterna fick även veta att 
de kunde komma att spelas in på video i ett senare skede av studien. Efter 
undervisningen intervjuades fem studenter, två i par och en enskilt. Att stu-
denterna intervjuades i par efter undervisning berodde på att det var deras 
krav för deltagande. Fyra av studenterna intervjuades både före och efter. De 
övriga tre studenterna som intervjuades före undervisning tackade nej att 
delta efteråt och istället valdes en ny student inom samma utbildningspro-
gram. 

På grund av nedläggningen av kemi vid lärosätet fick urvalet till huvud-
studien anpassas. Syftet med studien var att undersöka hypoteserna som 
skapades i pilotstudien med studenter, och alla studenter som var närvarande 
vid det första enkättillfället, ingick. Detta urval var baserat på convenience 
sampling. Till intervjuerna kunde ett mer preciserat urval genomföras. Till 
skillnad från pilotstudien valdes en så heterogen grupp som möjligt under 
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givna förutsättningar för att det empiriska materialet i större utsträckning 
skulle spegla kursens inbyggda heterogenitet (jfr. Robson, 2002). På så vis 
fördjupades och breddades de empiriska undersökningarna för att generera 
mer empirisk evidens.  

I huvudstudien intervjuades fem studenter före undervisningen och fyra 
studenter efter undervisningen. Urvalet baserades på de studenter som fyllt i 
den första enkäten, utbildningsprogram, hur mycket studenterna skrev i en-
käten. Samma studenter med några få undantag ingick även i intervjun efter 
undervisning. Två studenter ville inte delta och en ny student som studerade 
samma utbildning som dessa valdes ut. Alla tentamenssvar ingick i den em-
piri som analyserades och inget urval genomfördes.  

För att möjliggöra revideringen av de konstruerade föreställningarna de-
signades fördjupningsstudien med studenter. En jämförbar studentgrupp 
valdes ut vid ett annat lärosäte och läraren, som skulle undervisa den grup-
pen, fick möjlighet att i förhand studera uppgifterna som skapades i huvud-
studien. Läraren ansåg att uppgifterna var för avancerade för nivån och före-
slog en studentgrupp på en högre utbildningsnivå. Val av studiegrupp base-
rades således på lärarens synpunkter och kan betraktas som convenience 
sampling. Konsekvensen av urvalet blev emellertid att en maximering ägde 
rum (Glaser och Strauss, 1967). All empiri från alla studenter som läste kur-
sen inkluderades.  

4.3 Datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs alla instrument som använts i avhandlingens olika 
studier. Det är en beskrivning studie för studie och instrument för instru-
ment. Fullständiga instrument återfinns i bilaga 1-20. För att läsaren ska 
förstå vissa förkortningar i texten ges först en översättningstabell, se tabell 
4.2. Den ges även i resultatdelen och beskriver likheten mellan olika uppgif-
ter i huvudstudien och fördjupningsstudien. I denna översättningsnyckel 
kodas alla liknande uppgifter på identiskt sätt. Förhoppningen är att läsaren, 
trots att uppgiften finns i flera instrument, ska känna igen vilken uppgift det 
rör sig om genom att endast se koden.  
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givna förutsättningar för att det empiriska materialet i större utsträckning 
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samma utbildning som dessa valdes ut. Alla tentamenssvar ingick i den em-
piri som analyserades och inget urval genomfördes.  
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valdes ut vid ett annat lärosäte och läraren, som skulle undervisa den grup-
pen, fick möjlighet att i förhand studera uppgifterna som skapades i huvud-
studien. Läraren ansåg att uppgifterna var för avancerade för nivån och före-
slog en studentgrupp på en högre utbildningsnivå. Val av studiegrupp base-
rades således på lärarens synpunkter och kan betraktas som convenience 
sampling. Konsekvensen av urvalet blev emellertid att en maximering ägde 
rum (Glaser och Strauss, 1967). All empiri från alla studenter som läste kur-
sen inkluderades.  

4.3 Datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs alla instrument som använts i avhandlingens olika 
studier. Det är en beskrivning studie för studie och instrument för instru-
ment. Fullständiga instrument återfinns i bilaga 1-20. För att läsaren ska 
förstå vissa förkortningar i texten ges först en översättningstabell, se tabell 
4.2. Den ges även i resultatdelen och beskriver likheten mellan olika uppgif-
ter i huvudstudien och fördjupningsstudien. I denna översättningsnyckel 
kodas alla liknande uppgifter på identiskt sätt. Förhoppningen är att läsaren, 
trots att uppgiften finns i flera instrument, ska känna igen vilken uppgift det 
rör sig om genom att endast se koden.  
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Tabell 4.2. Översättningsnyckel (kod) mellan identiska och liknande skriftliga upp-
gifter i huvudstudien och fördjupningsstudien. Identiska uppgifter har samma kod 
(ex. UXa) och om en uppgift liknar, men inte är identisk med en tidigare uppgift 
indikeras det med * i koden (ex. UXa*) eller vid uppgiftens nummer.  

Studie HS FS 
Instrument E1 T1a T1b T2a E2 E1 Inl 2 Inl 3 T E2 
       Bilaga 
Kod 

9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 

U1b 1b    1a 1a    1a 
U1c 1c    1b 1b    1b 
U1d 1d    1c 1c    1c 
U1e 1e    1d 1d    1d 
U2b 2b    2a      
U2d 2d    2b      
U3a 3a    3a      
U3b 3b    3b      
U4b 4b    4a      
U4c 4c    4b 2a    2a 
U4e 4e    4c      
U4f 4f    4d 2b    2b 
U5c 5c    5a      
U5d 5d    5b      
U5e 5e    5c      
U6a  4a       3a 3a 
U6b  4b       3b 3b 
U7a  5a   7a 3a 9a*  10a 4a* 
U7b  5b   7b 3b 9b*  10b 4b* 
U8a   9a     17a   
U8b   9b     17b   
U9   10  8      
U10    4    19   

 

Tabell 4.2 bör läsas på följande sätt: Koden är gemensam för minst två iden-
tiska uppgifter i huvudstudien och fördjupningsstudien. En stjärna (*) i ko-
den innebär att uppgiften vid aktuellt datainsamlingstillfälle starkt påminner 
om, men är inte identisk med, en annan uppgift i studien. De uppgifter som 
saknar kodning ges inte två eller flera gånger. Däremot kan fortfarande 
samma ämnesteori som i de kodade uppgifterna undersökas, vilket inte indi-
keras av kodningen. Som syns i tabell 4.2 är det för det mesta endast två 
uppgifter som är identiska, men U7a är en kod som kommer att användas 
frekvent i resten av avhandlingen. Det beror på att den uppgiften återkom-
mer identiskt vid fyra tillfällen samt omarbetad vid ytterligare två.   
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4.3.1 Pilotstudien med lärare 
Till pilotstudien med lärare formulerades en enkät (se bilaga 1) där både 
slutna och öppna frågor ingick. Att välja denna design innebar att svaren 
som erhölls var av olika bredd och kvalité. Robson (2002) formulerar att 
öppna enkätfrågor lika gärna kan ställas under en intervju och därför skapa-
des en unik intervjuguide till de uppföljande intervjuerna (se bilaga 2). Valet 
av intervjumetod var Kvales (1996) semistrukturerade design (se pilotstudi-
en med studenter för en genomgång av metoden). Semistrukturerade inter-
vjuer har tidigare använts i kemididaktisk forskning (Drechsler, 2005).  

4.3.2 Pilotstudien med studenter  
I pilotstudien med studenter ingick flera olika metoder för datainsamling. I 
tabell 4.3 ges en överblick över vilka de är. Fördelen med att använda olika 
metoder är att olika data kan samlas in som belyser olika aspekter av det som 
undersöks64. Detta är normal beskrivet som datatriangulering (Robson, 
2002). Datatriangulering är den process där olika instrument används för att 
finna olika kvalitéer. Diskussioner inom det vetenskapliga fältet tydliggör att 
det finns viss kritik av denna typ av triangulering eftersom instrumenten inte 
mäter något konstant. I pilotstudien var emellertid syftet att få bred empiri 
för att påbörja den analytiska processen. Kritiken som framförts är således 
inte helt relevant för syftet med datainsamlingarna. Resultatet av pilotstudien 
är hypoteser om studenternas förståelse, se mer i kapitel 5 kvalitativ dataana-
lys. 

Tabell 4.3. Presentation av datainsamlingar i pilotstudien med studenter. 

Instrument Bilaga Antal informanter 
Enkät före undervisning (PSsE1) 3 64 
Intervju före undervisning (PSsI1) 4 7 
Video öppen kalorimetri och Hess lag Finns ej 3 
Video Elektrokemilaboration 5 2 
Enkät efter undervisning (PSsE2) 6 30 
Video Ellinghamdiagram 7 8 
Intervju efter att terminen avslutats (PSsI2) 8 5 

Tabell 4.3 visar metoder som använts under pilotstudien med studenter och 
nedan beskrivs designen av de olika instrumenten mer ingående.  

                               
64 Läraren L3 uttryckte även önskan att kvalitativa/konceptuella frågor skulle kunna få större 
plats i hans undervisning. 
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Enkäter65 
Den första enkäten (PSsE1) designades primärt med hjälp av tidigare forsk-
ning och resultat från pilotstudien med lärare. I tabell 4.4 nedan ges en sam-
manfattad beskrivning av frågorna samt kopplingen till litteraturen (fullstän-
dig enkät ges i bilaga 3). Innan den slutligen fastställdes kommenterades den 
första enkäten av läraren L3, huvudhandledaren och sex kemistudenter som 
studerade på olika nivåer i utbildningssystemet. Totalt genomgick den fem 
revideringsprocesser där frågornas svårighetsnivå i förhållande till studen-
ternas förkunskaper var den centrala diskussionen. Syftet var att informan-
terna skulle känna igen begreppen och den undersökta teorin. Uppgifternas 
design baserades dels på didaktisk forskning, dels på relevant litteratur för 
gymnasiekemi. Det innebar att endast kända ämnen ingick i reaktionerna 
samt att teorin som undersöktes borde ha berörts på något sätt i någon av 
kemikurserna på gymnasiet. För uppgifternas design spelade även pilotstudi-
en med lärare stor roll. Trots att frågorna var anpassade till studenternas 
förväntade nivå fanns risken att informanten trots det inte skulle svara på 
frågorna. För att stödja studenten gavs därför tydliga instruktioner för varje 
fråga.  

Tabell 4.4. Den första enkäten i pilotstudien med studenter. Sammanfattade frågor, 
syften samt frågornas koppling till olika källor.  

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa 
1. Hur skulle du förklara… 
a) Energi 
b) Entalpi 
c) Entropi 

Att undersöka vilka begrepp 
som studenten känner till samt 
hur de eventuellt förklarar 
dem.  

Energi (Lijnse, 1990) 
Entalpi (Carson & Watson, 
1999) 
Entropi (Duit & Kesidou, 
1988) 

1. Skriv en mening som 
beskriver ett samband 
mellan de två begreppen 
(orden) i varje par.  
d) Entalpi – Endoterm 
e) Energi – Värme 
f) Energi – Kraft  

Att undersöka om studenten 
kan formulera en sats mellan 
två givna begrepp (par-test)  

Se exempelvis Bethge 
(1988) 

2. Fem olika energidiagram 
för reaktionen mellan natri-
um och klorgas. 2Na(s) + 
Cl2(g)  2NaCl(s) 

Att undersöka om studenten 
känner till aktiveringsenergi 
och skillnaden till den totala 
energiförändringen. Både 
natrium och klorgas bör vara 
kända reaktiva ämnen. 

Frågeställningen utgick från 
en figur med fyra diagram 
och gymnasiekemi (Barker 
& Millar, 2000) 

3. Natriumhydroxids 
(NaOH) och ammonium-
klorid (NH4Cl) upplösning 
i vatten.  

Att undersöka om studenten 
kan beskriva exoter-
ma/endoterma reaktioner. 

Har tidigare använts i inter-
vjusituationer (ex. Carson & 
Watson, 1999; de Vos & 
Verdonk, 1986) 

4. Syntes av ammoniak och 
entalpidiagram  

Introducerar entalpidiagram. 
Att undersöka exo-

Ej relaterad till den didak-
tiska litteraturen utan istället 

                               
65 Kom ihåg att tabell 4.2 endast gäller för huvudstudien och fördjupningsstudien. Alltså faller 
uppgifterna i PSs utanför tabellen. 
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term/endoterm, katalysator 
samt entropi är bekanta be-
grepp. 

till gymnasiekemins läro-
medel (S. Andersson, So-
nesson, Stålhandske, Tull-
berg, & Rydén, 2000, 2001) 

5. Kokpunktsdiagram Att undersöka om studenten 
känner till kokpunkt och in-
termolekylära bindningar. 

Inte en källa utan en syntes 
av flera frågeställningar i 
olika litteratur (Barker & 
Millar, 1999, 2000; Boo, 
1998; Boo & Watson, 2001) 

6. Bildningsentalpi
  

Att undersöka om studenten 
känner till att både entalpi- och 
entropiförändring påverkar om 
kemiska reaktioner sker 

Denna uppgift är återkopp-
lande till litteratur som 
studenten kan ha mött (S. 
Andersson et al., 2000) 

7. Gasjämvikt mellan R och 
S vid konstant temperatur i 
ett slutet kärl med konstant 
volym. Jämviktskonstanten 
K är mindre än 1. 

Att undersöka om studenten 
känner till jämviker och jäm-
viktskonstanter samt om de 
kan utnyttja diagram.  

Jämviktslära från gymnasiet 
(Thylander & Johansson, 
1999, s. 28) 

I tabell 4.4 syns bredden i den första empiriska studien med studenterna. 
Från början var det okänt vilket som var mest relevant att inkludera i kom-
mande empiriska studier. Därför var den breda empiriska basen viktig för att 
möjliggöra kommande val. Dessutom var den grundläggande frågeställning-
en bred för att inte begränsa de empiriska studierna i ett alltför tidigt skede.  
Den första enkäten designades dessutom för att ta reda på vad det är möjligt 
att förvänta av studenterna då de påbörjar en högre utbildning i kemi.   

Enkät PSsE2 designades primärt för att undersöka den teori som introdu-
cerats under terminen. Dessa frågor utgick inte från den didaktiska litteratu-
ren utan istället undersöktes den under terminen introducerade teorin på nya 
sätt. Syftet med enkäten efter undervisning var således inte att undersöka 
förändringen från före till efter66 utan för att samla in ytterligare empiriskt 
material. Att förklara nya problem är ett vanligt sätt att undersöka om stu-
denten lärt sig något och därför designades nästan uteslutande nya uppgifter 
(jfr. Darmofal et al., 2002). Förfarandet medförde att det undersökta var vad 
studenterna kom ihåg från undervisningen samt hur de förklarade de nya 
problemställningarna. I tabell 4.5 beskrivs designen på enkäten efter under-
visning. För fullständiga frågor hänvisas till bilaga 6. 
  

                               
66 Det var ingen conceptual change-struktur i enkätstudien (se exempelvis Treagust & Duit, 
2008b för en beskrivning av conceptual change).  
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66 Det var ingen conceptual change-struktur i enkätstudien (se exempelvis Treagust & Duit, 
2008b för en beskrivning av conceptual change).  
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Tabell 4.5. Den första enkäten i pilotstudien med studenter. Sammanfattade frågor, 
syften samt frågornas koppling till olika källor.  

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa 
1. Hur skulle du förklara… 
a) Energi 
b) Endoterm 
c) Aktiveringsenergi 

Att undersöka hur studenten förkla-
rar de relaterade begreppen.  

Energi (Lijnse, 1990) 
Endoterm (Boo, 
1998; Carson & 
Watson, 1999; Gal-
ley, 2004)  
Aktiveringsenergi 
(de Vos & Verdonk, 
1986; Ribeiro, Perei-
ra, & Maskill, 1990) 

1. Skriv en mening som 
beskriver ett samband mellan 
de två begreppen (orden) i 
varje par.  
d) Entalpiförändring – Bind-
ningsenergi 
e) Entropiförändring – Spon-
tan 
f) Gibbs Energi – Kemisk 
Jämvikt 

Att undersöka om studenten kan 
formulera en sats mellan två givna 
begrepp (par-test)  

Se exempelvis 
(Bethge, 1988) 

2. Väteklorids reaktion med 
vatten. 

Introducerar energidiagram med G 
på axeln. Att undersöka hur studen-
ten beskriver om reaktionen är 
exoterm/endoterm, hur temperaturen 
i så fall påverkar jämviktsläget samt 
hur den katalyserade reaktionens 
diagram skulle se ut. 

Frågeställningen 
utgick från en be-
skrivning i en läro-
bok för organisk 
kemi (Clayden, 
Greeves, Warren, & 
Wothers, 2001, s. 
318) 

3. Syrajämvikter med givna 
pKa, H, G samt S-
värden 

Att undersöka hur studenten motive-
rar syrastyrka samt jämvikten.  

Även detta är en 
applikation baserad 
på en uppgift inom 
organisk kemi (Clay-
den et al., 2001, s. 
314) 

4. Förbränningsreaktion och 
jämvikt 

Att undersöka hur studenten förkla-
rar oktans förbränning och hur 
reaktionens egenskaper med avse-
ende på G, S, H samt kinetik. 

Även detta är en 
tillämpning från den 
organiska kemin 
(Clayden et al., 2001, 
s. 315) 

5. Elektrokemi och standard-
reduktionspotential 

Att undersöka hur studenten förkla-
rar hur han/hon kommer fram till 
standardreduktionspotentialen för en 
okänd reaktion. 

Tillämpning av 
teorin rörande elek-
trokemi (exempel 
9.8, Atkins & de 
Paula, 2005, s. 223) 

I tabell 4.5 syns att fokus i datainsamlingen ändrades. Efter undervisningen 
ingick fler problem/uppgifter med hänvisning till Gibbs energi. Anledningen 
var att förändringen i Gibbs energi oftast även inkluderar hänvisningar till 
entalpi- och entropiförändring. Alltså kunde fler aspekter av teorin undersö-
kas med hjälp av färre antal frågor.  
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Intervjuer 
Både PSsI1 och PSsI2 (se bilaga 4 och 8) var semistrukturerade (Kvale, 
1996). Erfarenheterna från pilotstudien med lärare medförde att en striktare 
intervjuguide utvecklades. Strukturen bestod av fyra faser, briefingsfas, upp-
värmningsfas, huvudfas och nedtrappningsfas, där endast uppvärmnings- och 
huvudfas spelades in. Briefingfasen hade två syften, dels ökade tryggheten 
för både intervjuaren och informanten, dels berördes de forskningsetiska 
aspekterna av intervjustudien. I den efterföljande uppvärmningsfasen intro-
ducerades mer allmänna frågeställningar. Dessa var öppna för att skapa för-
utsättningar för informanten att svara så fritt som möjligt och samtidigt ska-
pades möjligheten till ett fortsatt samtal. I huvudfasen övergick intervjun till 
att undersöka de specifika forskningsfrågorna. Då dessa besvarats påbörjades 
nedtrappningsfasen, vilken hade tre syften. För det första kunde informanten 
slappna av och reflektera över innehållet i intervjun utan att vara påverkad 
av inspelningen. Notera att inga svar på ämnesrelaterade frågor gavs efter-
som informanterna skulle genomföra en intervju efter undervisningen. För 
det andra kunde även intervjutekniken utvecklas eftersom frågor rörande 
intervjudesign berördes. För det tredje återupprepades de forskningsetiska 
principerna. Drechsler (2005) beskriver även en femte intervjufas, eller steg 
nämligen forskarens reflektion efter intervjun. Under reflektionen skrevs de 
kommentarer som informanterna givit under nedtrappningsfasen ned. För-
slag på förändring av intervjuguide, frågeordning, etcetera, tecknades ned 
samt även hur intervjusituationen upplevdes. På så vis kunde intervjudesign 
och hela intervjusituationen gradvis förbättras. 

Video 
För att erhålla annan empirisk evidens från lärandeprocessen videofilmades 
två laborationer, dels en om öppen kalorimetri och Hess lag, dels en om 
elektrokemi (se bilaga 5). Dessvärre fanns det tekniska problem under labo-
rationen och inget spelades in. Trots det medförde inspelningen att nya idéer 
för kommande empiriska undersökningar skapades.  

Under den andra laborationen fungerade kameran och för att säkerställa 
inspelning av ljud användes även mp3-spelare. Då elektrokemi är ett speci-
fikt ämnesområde inom kemisk termodynamik, beslutades i ett senare skede 
av avhandlingsarbetet, att exkludera ämnesområdet. Valet baserades på att 
mönster började framträda i materialet och att mer empiri i en viss teoretisk 
riktning krävdes. Innan videon exkluderades studerades den och ljudinspel-
ningarna på mp3-spelaren.  

Att ha ljud och bild i två olika filer ställde till problem och därför söktes 
andra lösningar till videoinspelningen av Ellinghamdiagram (se bilaga 7). 
Lösningen fanns i ett User Experience Lab. Laboratoriet var uppbyggt som 
ett konferensrum med ett avlångt bord, men rummet var ljudisolerat och det 
fanns två fasta panorerande kameror samt både tak- och bordsmikrofoner, 
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varav de senare var flyttbara. Längs ena kortsidan av rummet fanns en tonad 
ruta och bakom den ett kontrollrum. Inspelningen sköttes därifrån och den 
som styrde inspelningen kunde enkelt välja den kamera som för tillfället gav 
bästa bilden. Med hjälp av mikrofon gick det även att kommunicera med 
dem som satt i konferensrummet.   

I detta laboratorium utfördes fyra videoinspelningar med åtta studenter i 
par. Informanterna utgick från de Ellinghamdiagram de fått tillgång till un-
der terminens andra kurs och ett frågeformulär med uppgifter/frågor distri-
buerades. Istället för att ge uppgifterna/frågorna i en enkät fick informanter-
na diskutera fram en lösning. För inspelningar av ljud och bild i små grupper 
var laboratoriet överlägset video eftersom forskaren kunde vara en betrakta-
re. På grund av att dataanalysen, i ett senare skede, visade att ytterligare data 
rörande annan ämnesteori behövdes, lämnades även videos med Ellingham-
diagram oanalyserade efter en noggrann genomgång. Slutsatsen av de tre 
videotillfällena är att den inspelning som hade kunnat påverka avhandlingens 
riktning och empiri inte fungerade tekniskt. De andra två var viktiga meto-
diskt, men innehöll ingen empiri för avhandlingen, så som den nu är inriktad. 

4.3.3 Huvudstudien med studenter 
I huvudstudien var datatriangulering viktigt och olika instrument designades 
för att samla in data. De använda instrumenten presenteras i tabell 4.6 och 
därefter beskrivs de. I beskrivningen tydliggörs att frågorna var av olika 
karaktär i syfte bredda det empiriska materialet.  

 Tabell 4.6. Presentation av datainsamlingar i huvudstudien 

Metod Bilaga Antal informanter  
ntot = 22 

Enkät före undervisning (HSE1) 9 12 
Intervju före undervisning (HSI1) Finns ej 5 
Tentamen 1a (HST1a) 10 17 
Tentamen 1b (HST1b) 11 16 
Tentamen 2a (HST2a) 12 17 
Tentamen 2b (HST2b) 13 14 
Enkät fyra veckor efter undervisning (HSE2) 14 6 
Intervju fyra veckor efter undervisning (HSI2) 15 4 

Enkäter 
Enkäten före undervisning (HSE1, se bilaga 9 för fullständig enkät) designa-
des med hjälp av tidigare forskning samt erfarenheterna från pilotstudien 
med studenter. I tabell 4.7 nedan ges en tydligare beskrivning av de olika 
frågorna samt eventuella källor. Den första enkäten genomgick fyra revide-
ringsprocesser med kommentarer från lärare L3 samt huvudhandledaren 
innan den fastställdes. Syftet med enkäten var att undersöka studenternas 
kunskapsläge före undervisning av aktuell ämnesteori.  
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Tabell 4.7. Huvudstudiens första enkät, syften samt frågornas relation till olika käl-
lor samt hypoteser i pilotstudien med studenter.  

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följan-
de hypotes 
i PSs 

1a. Har du tidigare hört 
begreppet entalpi? 
 

Att undersöka om det går att 
anta att studenten hört be-
greppet entalpi.  

 - 

1b. Multiple choice-fråga. 
Bäst förklaring på begreppet 
entalpi?  
(U1b) 

Att undersöka vad studenten 
främst relaterar begreppet 
entalpi till. 

Multiple 
Choice (Trea-
gust, 1988) 

H11, 
H12ab 
H21b 

1c. Par-test: Entalpi – Endo-
term (U1c) 

Att undersöka hur studenten 
förklarar relationen. 

Bethge (1988) H11, 
H12ab 

1d. Entalpidiagram för en 
okänd reaktion där studen-
ten själv ska föra in entalpi-
nivån före/efter reaktion, 
entalpiförändring och akti-
veringsenergi. 
(U1d) 

Att undersöka om studenten 
kan etikettera entalpinivån 
före och efter en reaktion, 
entalpiförändringen samt 
aktiveringsenergin för reak-
tionen. 

 H11, 
H12ab 
H15 

1e. Multiple choice-fråga. 
Bäst förklaring på entalpi-
förändring? 
(U1e) 

Att undersöka vad studenten 
främst relaterar entalpiför-
ändringen till. 

Carson (2001) 
Treagust 
(1988) 

H11, H13, 
H14 

1fg. Exoterm/endoterm Att undersöka hur studenten 
förklarar exoter-
ma/endoterma reaktioner. 

Carson (2001), 
Johnstone et al. 
(1977) samt 
Sözbilir (2001) 

fg: H11, 
H12b, 
H13, H14, 
g: H15 

2a Har du tidigare hört 
begreppet (ordet) Gibbs fria 
energi? 
b Om Ja, hur förklarar du 
begreppet? (U2b) 
c Har du tidigare hört be-
greppet (ordet) entropi? 
d Om Ja, hur förklarar du 
begreppet? (U2d) 

Att undersöka om studenten 
har hört begreppen Gibbs 
fria energi och entropi tidi-
gare samt hur de i så fall 
förklarar begreppen. 

Carson (2001) 
samt Sözbilir 
(2001) 

ac: – 
b: H21b, 
H41 
d: H21b, 
H51, H52 

3ab Par-test:  
Energi – Värme, (U3a) 
Värme – Arbete (U3b) 

Att undersöka hur studenten 
beskriver relationen mellan 
begreppen? 

Johnstone et al. 
(1977), van 
Roon et al. 
(1994) samt 
Sözbilir (2001)  

a: H21a 
b: H21a, 
H22a 

4 I vilket av följande fall 
anser du att det sker ett 
arbete?  
a) Hålla en matkasse med 
massan 5 kg.  
b) En penna faller till gol-
vet. (U4b) 
c) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 

Att undersöka i vilka fysika-
liska/kemiska fall studenten 
anser att ett arbete utförs 
samt hur studenten i så fall 
förklarar att arbete sker/inte 
sker. 

Carson (2001), 
Goedhart och 
Kaper (2002), 
Sözbilir (2001), 
van Roon et al. 
(1994) 

abe: H22a 
cdf: 
H22abc 
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varav de senare var flyttbara. Längs ena kortsidan av rummet fanns en tonad 
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nivån före/efter reaktion, 
entalpiförändring och akti-
veringsenergi. 
(U1d) 

Att undersöka om studenten 
kan etikettera entalpinivån 
före och efter en reaktion, 
entalpiförändringen samt 
aktiveringsenergin för reak-
tionen. 

 H11, 
H12ab 
H15 

1e. Multiple choice-fråga. 
Bäst förklaring på entalpi-
förändring? 
(U1e) 

Att undersöka vad studenten 
främst relaterar entalpiför-
ändringen till. 

Carson (2001) 
Treagust 
(1988) 

H11, H13, 
H14 

1fg. Exoterm/endoterm Att undersöka hur studenten 
förklarar exoter-
ma/endoterma reaktioner. 

Carson (2001), 
Johnstone et al. 
(1977) samt 
Sözbilir (2001) 

fg: H11, 
H12b, 
H13, H14, 
g: H15 

2a Har du tidigare hört 
begreppet (ordet) Gibbs fria 
energi? 
b Om Ja, hur förklarar du 
begreppet? (U2b) 
c Har du tidigare hört be-
greppet (ordet) entropi? 
d Om Ja, hur förklarar du 
begreppet? (U2d) 

Att undersöka om studenten 
har hört begreppen Gibbs 
fria energi och entropi tidi-
gare samt hur de i så fall 
förklarar begreppen. 

Carson (2001) 
samt Sözbilir 
(2001) 

ac: – 
b: H21b, 
H41 
d: H21b, 
H51, H52 

3ab Par-test:  
Energi – Värme, (U3a) 
Värme – Arbete (U3b) 

Att undersöka hur studenten 
beskriver relationen mellan 
begreppen? 

Johnstone et al. 
(1977), van 
Roon et al. 
(1994) samt 
Sözbilir (2001)  

a: H21a 
b: H21a, 
H22a 

4 I vilket av följande fall 
anser du att det sker ett 
arbete?  
a) Hålla en matkasse med 
massan 5 kg.  
b) En penna faller till gol-
vet. (U4b) 
c) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 

Att undersöka i vilka fysika-
liska/kemiska fall studenten 
anser att ett arbete utförs 
samt hur studenten i så fall 
förklarar att arbete sker/inte 
sker. 

Carson (2001), 
Goedhart och 
Kaper (2002), 
Sözbilir (2001), 
van Roon et al. 
(1994) 

abe: H22a 
cdf: 
H22abc 
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bildade vätgasen tillåts 
försvinna bort ifrån kärlet. 
(U4c) 
 d) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasen blåser upp 
en ballong.  
e) Din ficklampa lyser. 
(U4e) 
f) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasens volym 
kan bestämmas genom att 
vätgasen leds in i en spruta.  
(U4f) 
5 Energi som en beskrivning 
på tillstånd eller process? 
a) En bil accelererar 
b) En bil kör med hastighe-
ten 90km/h 
c) Man har en blandning av 
vätgas och syrgas i en bal-
long (U5c) 
d) En glödlampa lyser (U5d) 
e) Ett fulladdat batteri (U5e) 
f) En brasa brinner  
g) Vattnet som finns i en 
fjällsjö 

Att undersöka vilka situatio-
ner som studenten uppfattar 
som tillstånd eller processer. 

Falk och Herr-
mann (1977), 
Goedhart och 
Kaper (2002) 
samt Kaper och 
Goedhart 
(2002a) 

ad:H21c, 
H22a 
bceg: H21c 
f: H21c, 
H22abc 

6 Mg(s) + 2HCl(aq)  
H2(g) + MgCl2(aq) så ökar 
temperaturen. Utgå från 
informationen i frågan för 
att besvara: 
a) Vad händer med energin 
då reaktionen sker? 
b) Vad händer med entalpin 
då reaktionen sker? 
c) Vad händer med bind-
ningarna då reaktionen 
sker? 

Att undersöka om studenten 
kan förklara temperaturök-
ningen med hjälp av de 
grundläggande begreppen 
samt kemisk bindning. 

Barker och 
Millar (1999, 
2000) samt 
Sözbilir (2001) 

a: H21c 
b: H11, 
H12ab, 
H13, H21b 
c: H31ab, 
H32, 
H33ab 

I tabell 4.7 framgår att flera frågor i huvudstudien undersökte samma hypo-
teser som skapats under den analytiska processen i pilotstudien med studen-
ter, se kapitel 5. Relationen mellan enkätfrågorna och hypoteserna syns i 
tabell 4.8 nedan.  
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Tabell 4.8. Relationen mellan frågorna i huvudstudiens första enkät och hypoteserna 
i pilotstudien med studenter (se bilaga 24). 

Hypotes Uppgift Hypotes Uppgift 
H11 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 6b,  H31a 6c,  
H12a 1b, 1c, 1d, 6b,  H31b 6c,  
H12b 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 6b,  H32 6c,  
H12c  H33a 6c,  
H12d  H33b 6c,  
H13 1e, 1f, 1g, 6b,  H34  
H14 1e, 1f, 1g,  H41 1b 
H15 1d, 1g,  H42  
H21a 3a, 3b,  H43  
H21b 1b, 2b, 2d, 6b,  H44  
H21c 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 6a,  H51 2d,  
H22a 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5a, 5d, 5f,  H52 2d,  
H22b 4c, 4d, 4f,  H53  
H22c 4c, 4d, 4f,  H54  

Tabell 4.8 är en sammanställning av vilka hypoteser som testas av frågorna i 
huvudstudiens första enkät. Det syns att primärt hypoteser till vänster i tabel-
len testades. Det berodde på att dessa hypoteser var relaterade till mer grund-
läggande begreppen entalpi/entalpiförändring, energi, värme samt arbete. 
Resultatet av pilotstudien med studenter visade att det, före undervisning, 
främst lönade sig att formulera frågor som undersökte dessa hypoteser. 
Bindningsenergi, bindningsentalpi, Gibbs fria energi samt entropi hade stu-
denterna endast liten kännedom om och därför reducerades antalet frågor 
som undersökte dessa, de högra hypoteserna, i huvudstudiens första enkät. 

Frågorna 1-6 ingick i den första enkäten på grund av att pilotstudien med 
studenter visade att majoriteten av informanterna (50 %) inte förklarade en-
talpi samt att om de gjorde det var det främst relaterat till förändringar. För 
att undersöka relationen mellan entalpi som ett tillstånd och entalpiföränd-
ring som en process formulerades frågorna 1abe på ett sådant sätt att infor-
manterna inte skulle känna någon press att svara rätt eller fel. Först fick in-
formanterna svara om de hört begreppet entalpi och därefter fick de svara på 
Multiple Choice frågorna om entalpi och entalpiförändring. Distraktorerna 
var formuleringar från pilotstudien med studenter, vilket medförde att infor-
manterna i huvudstudien borde känt igen formuleringarna. Frågorna 1cdfg 
undersökte också tillstånd/process samt om informanten själv kunde beskri-
va ett entalpidiagram. Anledningen till att frågan designades var att majorite-
ten av informanterna i pilotstudien med studenter inte svarade på par-testet 
med entalpi och endoterm samt att majoriteten av informanterna relaterade 
exoterm/endoterm till egenskaper i entalpidiagrammen. Eftersom informan-
terna kunde identifiera egenskaper hos den kemiska reaktionen med hjälp av 
ett entalpidiagram var det intressant att undersöka om de, med egna ord, 
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bildade vätgasen tillåts 
försvinna bort ifrån kärlet. 
(U4c) 
 d) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasen blåser upp 
en ballong.  
e) Din ficklampa lyser. 
(U4e) 
f) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasens volym 
kan bestämmas genom att 
vätgasen leds in i en spruta.  
(U4f) 
5 Energi som en beskrivning 
på tillstånd eller process? 
a) En bil accelererar 
b) En bil kör med hastighe-
ten 90km/h 
c) Man har en blandning av 
vätgas och syrgas i en bal-
long (U5c) 
d) En glödlampa lyser (U5d) 
e) Ett fulladdat batteri (U5e) 
f) En brasa brinner  
g) Vattnet som finns i en 
fjällsjö 

Att undersöka vilka situatio-
ner som studenten uppfattar 
som tillstånd eller processer. 

Falk och Herr-
mann (1977), 
Goedhart och 
Kaper (2002) 
samt Kaper och 
Goedhart 
(2002a) 

ad:H21c, 
H22a 
bceg: H21c 
f: H21c, 
H22abc 

6 Mg(s) + 2HCl(aq)  
H2(g) + MgCl2(aq) så ökar 
temperaturen. Utgå från 
informationen i frågan för 
att besvara: 
a) Vad händer med energin 
då reaktionen sker? 
b) Vad händer med entalpin 
då reaktionen sker? 
c) Vad händer med bind-
ningarna då reaktionen 
sker? 

Att undersöka om studenten 
kan förklara temperaturök-
ningen med hjälp av de 
grundläggande begreppen 
samt kemisk bindning. 

Barker och 
Millar (1999, 
2000) samt 
Sözbilir (2001) 

a: H21c 
b: H11, 
H12ab, 
H13, H21b 
c: H31ab, 
H32, 
H33ab 

I tabell 4.7 framgår att flera frågor i huvudstudien undersökte samma hypo-
teser som skapats under den analytiska processen i pilotstudien med studen-
ter, se kapitel 5. Relationen mellan enkätfrågorna och hypoteserna syns i 
tabell 4.8 nedan.  
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Tabell 4.8. Relationen mellan frågorna i huvudstudiens första enkät och hypoteserna 
i pilotstudien med studenter (se bilaga 24). 

Hypotes Uppgift Hypotes Uppgift 
H11 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 6b,  H31a 6c,  
H12a 1b, 1c, 1d, 6b,  H31b 6c,  
H12b 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 6b,  H32 6c,  
H12c  H33a 6c,  
H12d  H33b 6c,  
H13 1e, 1f, 1g, 6b,  H34  
H14 1e, 1f, 1g,  H41 1b 
H15 1d, 1g,  H42  
H21a 3a, 3b,  H43  
H21b 1b, 2b, 2d, 6b,  H44  
H21c 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 6a,  H51 2d,  
H22a 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5a, 5d, 5f,  H52 2d,  
H22b 4c, 4d, 4f,  H53  
H22c 4c, 4d, 4f,  H54  

Tabell 4.8 är en sammanställning av vilka hypoteser som testas av frågorna i 
huvudstudiens första enkät. Det syns att primärt hypoteser till vänster i tabel-
len testades. Det berodde på att dessa hypoteser var relaterade till mer grund-
läggande begreppen entalpi/entalpiförändring, energi, värme samt arbete. 
Resultatet av pilotstudien med studenter visade att det, före undervisning, 
främst lönade sig att formulera frågor som undersökte dessa hypoteser. 
Bindningsenergi, bindningsentalpi, Gibbs fria energi samt entropi hade stu-
denterna endast liten kännedom om och därför reducerades antalet frågor 
som undersökte dessa, de högra hypoteserna, i huvudstudiens första enkät. 

Frågorna 1-6 ingick i den första enkäten på grund av att pilotstudien med 
studenter visade att majoriteten av informanterna (50 %) inte förklarade en-
talpi samt att om de gjorde det var det främst relaterat till förändringar. För 
att undersöka relationen mellan entalpi som ett tillstånd och entalpiföränd-
ring som en process formulerades frågorna 1abe på ett sådant sätt att infor-
manterna inte skulle känna någon press att svara rätt eller fel. Först fick in-
formanterna svara om de hört begreppet entalpi och därefter fick de svara på 
Multiple Choice frågorna om entalpi och entalpiförändring. Distraktorerna 
var formuleringar från pilotstudien med studenter, vilket medförde att infor-
manterna i huvudstudien borde känt igen formuleringarna. Frågorna 1cdfg 
undersökte också tillstånd/process samt om informanten själv kunde beskri-
va ett entalpidiagram. Anledningen till att frågan designades var att majorite-
ten av informanterna i pilotstudien med studenter inte svarade på par-testet 
med entalpi och endoterm samt att majoriteten av informanterna relaterade 
exoterm/endoterm till egenskaper i entalpidiagrammen. Eftersom informan-
terna kunde identifiera egenskaper hos den kemiska reaktionen med hjälp av 
ett entalpidiagram var det intressant att undersöka om de, med egna ord, 
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kunde beskriva entalpinivån före och efter reaktion, aktiveringsenergi67 och 
entalpiförändring.  

Frågorna 2ab handlade om Gibbs fria energi och entropi. Dessa inklude-
rades eftersom informanterna i pilotstudien med studenter inte kände till 
begreppen då de påbörjade den högre utbildningen. Nästa frågepar 3ab hand-
lade om termodynamikens första lag och energiformer. Det var återigen ett 
par-test eftersom studenterna i pilotstudien, explicit och implicit, korrekt 
uttryckte vissa aspekter av termodynamikens första lag, främst konser-
veringen av energi. Studenterna i pilotstudien hade dessutom få problem att 
uttrycka paret energi – värme och därför inkluderades värme – arbete där 
termodynamikens första lag, uttryckt som U = q + w, eftersöktes. Eftersom 
pilotstudien visade att arbete och tryckvolymarbete var problematiska, för-
djupades detta i huvudstudien. 

Ett exempel var frågorna 4a-f då olika situationer skulle förklaras utifrån 
arbete. Dessa situationer var antingen beskrivningar av tillstånd eller proces-
ser och de var tagna från både kemi och fysik. Även fråga 5 undersökte lik-
nande aspekter, då primärt med avseende på att energi kan användas som en 
beskrivning av ett tillstånd eller process. Situationerna var även här tagna 
från både kemi och fysik. På så vis kompletterade frågorna 4 och 5 varandra 
för att ge en bredare bild av hur arbete förklaras. Slutligen gavs i fråga 6 ett 
introducerande exempel som återkom i både huvudstudien och fördjupnings-
studien i annan form. I detta skede undersöktes endast om informanterna 
kunde förklara kemiska reaktioner med energi, entalpi och bindningar. Frå-
gan introducerades eftersom pilotstudien visade att det var generellt svårt för 
studenterna att med dessa begrepp förklara kemiska reaktioner som sker.  

Enkäten efter undervisning (HSE2, se bilaga 14) formulerades primärt för 
att undersöka liknande ämnesrelaterade aspekter som i den första enkäten 
(HSE1) och i tentamina under kursens gång. På så vis kan designen av hu-
vudstudiens enkäter närmare liknas som en conceputal change undersök-
ning68. I tabell 4.9 beskrivs frågorna som ingick i huvudstudiens andra enkät, 
syftet med dem samt vilka hypoteser som undersöktes. Frågorna 1a-d, 2ab, 
3ab, 4a-d samt 5a-c var identiska med frågor i huvudstudiens första enkät, 
vilket indikeras med en kod i tabellen. Nya frågor i huvudstudiens andra 
enkät motiveras efter tabell 4.9. 
  

                               
67 Eller aktiveringsentalpi 
68 Designen av enkäterna följer krav som conceptual change forskning ställer, men dataanaly-
sen följer inte den forskningstraditionen (se exempelvis den av Vosniadou (2008) redigerade 
handboken). Trots det finns passager i avhandlingen då uttryck som före undervisningen 
var… men det är inte relaterat till conceptual change forskningens teoretiska ramverk utan 
snarare ett sätt att uttrycka studiens resultat. 
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Tabell 4.9. Huvudstudiens andra enkät, syften samt frågornas relation till olika käl-
lor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i parentes hänvisar 
till vilken fråga som frågan bör jämföras med. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följan-
de hypotes 
i PSs 

1a. Multiple choice 
Bäst förklaring på begrep-
pet entalpi (U1b) 

Att undersöka vad studen-
ten främst relaterar be-
greppet entalpi till. 

Multiple Choice 
(Treagust, 1988)  

H11, 
H12ab 
H21b 

1b. Par-test: Entalpi – 
Endoterm (U1c) 

Att undersöka hur studen-
ten förklarar relationen. 

Bethge (1988) H11, 
H12ab 

1c. Entalpidiagram för en 
okänd reaktion där studen-
ten själv ska föra in ental-
pinivån före/efter reaktion, 
entalpiförändring och 
aktiveringsenergi. (U1d) 

Att undersöka om studen-
ten kan etikettera entalpi-
nivån före och efter en 
reaktion, entalpiföränd-
ringen samt aktiverings-
energin för reaktionen. 

 H11, 
H12ab, 
H15 

1d. Multiple choice-fråga. 
Bäst förklaring på entalpi-
förändring: (U1e) 

Att undersöka vad studen-
ten främst relaterar entalpi-
förändringen till. 

Carson (2001) H11, H13, 
H14 

1e. Skillnaden mellan 
aktiveringsenergi och 
endoterm 

Att undersöka hur studen-
ten beskriver skillnaden 
mellan aktiveringsenergi 
och endoterm. 

Boo (1998), de 
Vos et al. (1986) 
samt Ribeiro et al. 
(1990)  

H15 

2a Hur förklarar du be-
greppet Gibbs fria energi? 
(U2b) 
b Hur förklarar du entropi? 
(U2d) 

Att undersöka hur studen-
ten förklarar begreppen. 

Carson (2001) 
samt Sözbilir 
(2001) 

a: H21b, 
H41, H42, 
H43, H44 
b: H21b, 
H51, H52 

3ab Par-test: 
Energi – Värme, (U3a) 
Värme – Arbete (U3b) 

Att undersöka hur studen-
ten beskriver relationen 
mellan begreppen? 

Johnstone et al. 
(1977), van Roon 
et al. (1994) samt 
Sözbilir (2001)  

a: H21a 
b: H21a, 
H22a 

4 I vilket av följande fall 
anser du att det sker ett 
arbete?  
a) En penna faller till 
golvet. (U4b) 
b) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasen tillåts 
försvinna bort ifrån kärlet. 
(U4c)  
c) Din ficklampa lyser. 
(U4e) 
d) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasens volym 
kan bestämmas genom att 
vätgasen leds in i en spru-
ta. (U4f) 

Att undersöka i vilka fysi-
kaliska/kemiska fall stu-
denten anser att ett arbete 
utförs samt hur studenten i 
så fall förklarar att arbete 
sker/inte sker. 

Carson (2001), 
Goedhart och 
Kaper (2002), 
Sözbilir (2001), 
van Roon et al. 
(1994) 

ac: H22a 
bd: 
H22abc 
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kunde beskriva entalpinivån före och efter reaktion, aktiveringsenergi67 och 
entalpiförändring.  

Frågorna 2ab handlade om Gibbs fria energi och entropi. Dessa inklude-
rades eftersom informanterna i pilotstudien med studenter inte kände till 
begreppen då de påbörjade den högre utbildningen. Nästa frågepar 3ab hand-
lade om termodynamikens första lag och energiformer. Det var återigen ett 
par-test eftersom studenterna i pilotstudien, explicit och implicit, korrekt 
uttryckte vissa aspekter av termodynamikens första lag, främst konser-
veringen av energi. Studenterna i pilotstudien hade dessutom få problem att 
uttrycka paret energi – värme och därför inkluderades värme – arbete där 
termodynamikens första lag, uttryckt som U = q + w, eftersöktes. Eftersom 
pilotstudien visade att arbete och tryckvolymarbete var problematiska, för-
djupades detta i huvudstudien. 

Ett exempel var frågorna 4a-f då olika situationer skulle förklaras utifrån 
arbete. Dessa situationer var antingen beskrivningar av tillstånd eller proces-
ser och de var tagna från både kemi och fysik. Även fråga 5 undersökte lik-
nande aspekter, då primärt med avseende på att energi kan användas som en 
beskrivning av ett tillstånd eller process. Situationerna var även här tagna 
från både kemi och fysik. På så vis kompletterade frågorna 4 och 5 varandra 
för att ge en bredare bild av hur arbete förklaras. Slutligen gavs i fråga 6 ett 
introducerande exempel som återkom i både huvudstudien och fördjupnings-
studien i annan form. I detta skede undersöktes endast om informanterna 
kunde förklara kemiska reaktioner med energi, entalpi och bindningar. Frå-
gan introducerades eftersom pilotstudien visade att det var generellt svårt för 
studenterna att med dessa begrepp förklara kemiska reaktioner som sker.  

Enkäten efter undervisning (HSE2, se bilaga 14) formulerades primärt för 
att undersöka liknande ämnesrelaterade aspekter som i den första enkäten 
(HSE1) och i tentamina under kursens gång. På så vis kan designen av hu-
vudstudiens enkäter närmare liknas som en conceputal change undersök-
ning68. I tabell 4.9 beskrivs frågorna som ingick i huvudstudiens andra enkät, 
syftet med dem samt vilka hypoteser som undersöktes. Frågorna 1a-d, 2ab, 
3ab, 4a-d samt 5a-c var identiska med frågor i huvudstudiens första enkät, 
vilket indikeras med en kod i tabellen. Nya frågor i huvudstudiens andra 
enkät motiveras efter tabell 4.9. 
  

                               
67 Eller aktiveringsentalpi 
68 Designen av enkäterna följer krav som conceptual change forskning ställer, men dataanaly-
sen följer inte den forskningstraditionen (se exempelvis den av Vosniadou (2008) redigerade 
handboken). Trots det finns passager i avhandlingen då uttryck som före undervisningen 
var… men det är inte relaterat till conceptual change forskningens teoretiska ramverk utan 
snarare ett sätt att uttrycka studiens resultat. 
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Tabell 4.9. Huvudstudiens andra enkät, syften samt frågornas relation till olika käl-
lor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i parentes hänvisar 
till vilken fråga som frågan bör jämföras med. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följan-
de hypotes 
i PSs 

1a. Multiple choice 
Bäst förklaring på begrep-
pet entalpi (U1b) 

Att undersöka vad studen-
ten främst relaterar be-
greppet entalpi till. 

Multiple Choice 
(Treagust, 1988)  

H11, 
H12ab 
H21b 

1b. Par-test: Entalpi – 
Endoterm (U1c) 

Att undersöka hur studen-
ten förklarar relationen. 

Bethge (1988) H11, 
H12ab 

1c. Entalpidiagram för en 
okänd reaktion där studen-
ten själv ska föra in ental-
pinivån före/efter reaktion, 
entalpiförändring och 
aktiveringsenergi. (U1d) 

Att undersöka om studen-
ten kan etikettera entalpi-
nivån före och efter en 
reaktion, entalpiföränd-
ringen samt aktiverings-
energin för reaktionen. 

 H11, 
H12ab, 
H15 

1d. Multiple choice-fråga. 
Bäst förklaring på entalpi-
förändring: (U1e) 

Att undersöka vad studen-
ten främst relaterar entalpi-
förändringen till. 

Carson (2001) H11, H13, 
H14 

1e. Skillnaden mellan 
aktiveringsenergi och 
endoterm 

Att undersöka hur studen-
ten beskriver skillnaden 
mellan aktiveringsenergi 
och endoterm. 

Boo (1998), de 
Vos et al. (1986) 
samt Ribeiro et al. 
(1990)  

H15 

2a Hur förklarar du be-
greppet Gibbs fria energi? 
(U2b) 
b Hur förklarar du entropi? 
(U2d) 

Att undersöka hur studen-
ten förklarar begreppen. 

Carson (2001) 
samt Sözbilir 
(2001) 

a: H21b, 
H41, H42, 
H43, H44 
b: H21b, 
H51, H52 

3ab Par-test: 
Energi – Värme, (U3a) 
Värme – Arbete (U3b) 

Att undersöka hur studen-
ten beskriver relationen 
mellan begreppen? 

Johnstone et al. 
(1977), van Roon 
et al. (1994) samt 
Sözbilir (2001)  

a: H21a 
b: H21a, 
H22a 

4 I vilket av följande fall 
anser du att det sker ett 
arbete?  
a) En penna faller till 
golvet. (U4b) 
b) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasen tillåts 
försvinna bort ifrån kärlet. 
(U4c)  
c) Din ficklampa lyser. 
(U4e) 
d) En kemisk reaktion sker 
mellan natrium och vatten 
så att vätgas bildas. Den 
bildade vätgasens volym 
kan bestämmas genom att 
vätgasen leds in i en spru-
ta. (U4f) 

Att undersöka i vilka fysi-
kaliska/kemiska fall stu-
denten anser att ett arbete 
utförs samt hur studenten i 
så fall förklarar att arbete 
sker/inte sker. 

Carson (2001), 
Goedhart och 
Kaper (2002), 
Sözbilir (2001), 
van Roon et al. 
(1994) 

ac: H22a 
bd: 
H22abc 
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5 Är energi en beskrivning 
av ett tillstånd eller pro-
cess? 
a) Man har en blandning 
av vätgas och syrgas i en 
ball (U5c) 
b) En glödlampa lyser 
(U5d) 
c) Ett fulladdat batteri 
(U5e) 

Att undersöka vilka situa-
tioner som studenten upp-
fattar som tillstånd eller 
processer. 

Falk och Herrmann 
(1977), Goedhart 
och Kaper (2002) 
samt Kaper och 
Goedhart (2002a) 

ac: H21c 
b: H21c, 
H22a 

6 Ammoniaksyntes och 
förskjutning av jämvikts-
läget.  

Att undersöka hur studen-
ten förklarar förskjutningen 
av jämvikten. 

Se sammanställ-
ning av intressanta 
aspekter av kemisk 
jämvikt (van Driel 
& Gräber, 2002)   

H12ab, 
H21ac, 
H22a, 
H41, H51, 
H52, H53, 
H54 

7a Vilken uppställning, A, 
B eller båda, anser du ger 
mest värme till omgiv-
ningen? (U7a) 
b I vilket fall, A, B eller 
båda, är energiöverföring-
en som värme precis det-
samma som entalpiföränd-
ringen för reaktionen? 
(U7b) 

Att undersöka om studen-
ten kan tillämpa termody-
namikens första lag samt 
definitionen för entalpiför-
ändring 

Sözbilir (2001) a: H11, 
H12b, 
H13, H14, 
H21ac, 
H22abc 
b: H11, 
H12b, 
H14, H14, 
H21ac, 
H22abc 

8 Multiple choice om vilka 
bindningar påverkar den 
totala energiförändringen 
för en reaktion. (U9) 

Att undersöka vilket alter-
nativ som studenten väljer 
som bäst beskriver den 
energi som frigörs då eten 
förbränns.  

Galley (2004) H31ab, 
H32, 
H33ab 

9 Bildningen av natrium-
klorid från sina grundele-
ment. Studenten ska a) 
avgöra om reaktionen är 
exoterm/endoterm, b) 
Förklara vad som händer 
med bindningsenergin, c) 
Förklara varför bindnings-
energin och bindningsen-
talpin har olika värden. 

Att undersöka om studen-
ten har möjlighet att avgöra 
om en reaktion är exo-
term/endoterm genom att 
studera reaktionsformeln. 
Förklara vad som händer 
med bindningsenergin då 
en kemisk reaktion sker. 
Tillämpa definitionen för 
entalpiförändring. 

Barker och Millar 
(2000) samt Sözbi-
lir (2001). 

a: H11, 
H12ab, 
H13, H14 
b: H31ab, 
H32, 
H33ab, 
H34 
c: H13, 
H14, 
H22abc, 
H34 

I tabell 4.9 är frågeformuleringarna längre sammanfattningar av originalen 
och eftersom enkäterna är de instrument som beskrivs först, trots att de kro-
nologiskt låg först och sist i designen, finns det i tabell 4.9 hänvisningar i 
kod till när frågorna används i andra instrument. Läsaren hänvisas därför till 
rubriken tentamina för fullständiga motiveringar till varför frågorna 7ab 
(U7ab) samt 8 (U9) ingick i de empiriska studierna. Att frågorna ingick vid 
flera tillfällen berodde på att tidsaspekten kan ge svar på vad studenten upp-
fattat som mest centralt eller kommer ihåg. En sådan design erbjöd både 
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breddning och fördjupning av det empiriska materialet vilket skapade förut-
sättningar att finna ny evidens för kategorierna. 

I enkäten efter undervisning var frågorna 1e, 6 samt 9 nya. Tidigare har 
de Vos med flera (1986) och Boo (1998) visat att studenter frekvent uppfat-
tar exoterma reaktioner som endoterma eftersom aktiveringsenergi behöver 
tillföras för att få reaktionen att ske. Fråga 1e inkluderades därför som ett 
par-test för att undersöka om studenterna efter undervisning kunde beskriva 
skillnaden mellan begreppen. Pilotstudien indikerade nämligen att studenter-
na kunde skilja på den energi som krävs för att starta en reaktion och den 
totala energiförändringen. På fråga 6 skulle informanterna motivera jäm-
viktsförskjutningar. Syntesen av ammoniak var känd liksom vad studenten 
inte fick göra för att förskjuta jämvikten. Tanken var att undersöka hur in-
formanterna beskrev dessa förskjutningar eftersom de tidigare, under tenta-
mina, besvarat liknande frågor. Frågeställningen var således inte identisk 
med en tentamensuppgift utan ska betraktas som relaterad till olika uppgifter 
under tentamina, se nedan. Den avslutade frågan ingick i enkäten eftersom 
den ansågs sammanfatta kärnan i avhandlingsstudien på ett nytt sätt. I upp-
giften sker en kompression av systemet, till skillnad från övriga frågor med 
tryckvolymarbete, där det sker en expansion av systemet. Frågeställningen 
vändes och inkluderas i ett senare skede i syfte att ge bredare evidens. 

Tentamina 
I huvudstudien ingick fyra tentamina HST1a, HST1b, HST2a, HST2b (se 
beskrivningar nedan samt bilaga 10-13) vilka alla primärt testade olika äm-
nesinnehåll. Det går att betrakta ämnesinnehållet som examinerades vid var-
je tentamen som avgränsat, men en progression ägde rum under studien i och 
med att de teoretiska modellerna i undervisningen fördjupades. Av den an-
ledningen kunde, vid vissa tillfällen, samma ämnesteori undersökas vid två 
efterföljande tentamina. Uppgifter rörande det grundläggande ämnesinnehål-
let i kemisk termodynamik skapades för att öka de kvalitativa/ konceptuella 
inslagen. Uppgifterna var inte begränsade till entalpi, entalpiförändring, 
värme och arbete utan även kemisk jämvikt, kemisk bindning, Gibbs energi 
och entropi ingick69.  
  

                               
69 Den främsta anledningen var att testa olika uppgifter för att dels se hur studenten klarade av 
de kvalitativa/konceptuella frågorna, dels utvärdera dem i ett undervisningssyfte. Eftersom 
designen i princip slutförts när beslutet om nedläggningen av kemi kom, fullföljdes den ur-
sprungliga tanken. 
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5 Är energi en beskrivning 
av ett tillstånd eller pro-
cess? 
a) Man har en blandning 
av vätgas och syrgas i en 
ball (U5c) 
b) En glödlampa lyser 
(U5d) 
c) Ett fulladdat batteri 
(U5e) 

Att undersöka vilka situa-
tioner som studenten upp-
fattar som tillstånd eller 
processer. 

Falk och Herrmann 
(1977), Goedhart 
och Kaper (2002) 
samt Kaper och 
Goedhart (2002a) 

ac: H21c 
b: H21c, 
H22a 

6 Ammoniaksyntes och 
förskjutning av jämvikts-
läget.  

Att undersöka hur studen-
ten förklarar förskjutningen 
av jämvikten. 

Se sammanställ-
ning av intressanta 
aspekter av kemisk 
jämvikt (van Driel 
& Gräber, 2002)   

H12ab, 
H21ac, 
H22a, 
H41, H51, 
H52, H53, 
H54 

7a Vilken uppställning, A, 
B eller båda, anser du ger 
mest värme till omgiv-
ningen? (U7a) 
b I vilket fall, A, B eller 
båda, är energiöverföring-
en som värme precis det-
samma som entalpiföränd-
ringen för reaktionen? 
(U7b) 

Att undersöka om studen-
ten kan tillämpa termody-
namikens första lag samt 
definitionen för entalpiför-
ändring 

Sözbilir (2001) a: H11, 
H12b, 
H13, H14, 
H21ac, 
H22abc 
b: H11, 
H12b, 
H14, H14, 
H21ac, 
H22abc 

8 Multiple choice om vilka 
bindningar påverkar den 
totala energiförändringen 
för en reaktion. (U9) 

Att undersöka vilket alter-
nativ som studenten väljer 
som bäst beskriver den 
energi som frigörs då eten 
förbränns.  

Galley (2004) H31ab, 
H32, 
H33ab 

9 Bildningen av natrium-
klorid från sina grundele-
ment. Studenten ska a) 
avgöra om reaktionen är 
exoterm/endoterm, b) 
Förklara vad som händer 
med bindningsenergin, c) 
Förklara varför bindnings-
energin och bindningsen-
talpin har olika värden. 

Att undersöka om studen-
ten har möjlighet att avgöra 
om en reaktion är exo-
term/endoterm genom att 
studera reaktionsformeln. 
Förklara vad som händer 
med bindningsenergin då 
en kemisk reaktion sker. 
Tillämpa definitionen för 
entalpiförändring. 

Barker och Millar 
(2000) samt Sözbi-
lir (2001). 

a: H11, 
H12ab, 
H13, H14 
b: H31ab, 
H32, 
H33ab, 
H34 
c: H13, 
H14, 
H22abc, 
H34 

I tabell 4.9 är frågeformuleringarna längre sammanfattningar av originalen 
och eftersom enkäterna är de instrument som beskrivs först, trots att de kro-
nologiskt låg först och sist i designen, finns det i tabell 4.9 hänvisningar i 
kod till när frågorna används i andra instrument. Läsaren hänvisas därför till 
rubriken tentamina för fullständiga motiveringar till varför frågorna 7ab 
(U7ab) samt 8 (U9) ingick i de empiriska studierna. Att frågorna ingick vid 
flera tillfällen berodde på att tidsaspekten kan ge svar på vad studenten upp-
fattat som mest centralt eller kommer ihåg. En sådan design erbjöd både 
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breddning och fördjupning av det empiriska materialet vilket skapade förut-
sättningar att finna ny evidens för kategorierna. 

I enkäten efter undervisning var frågorna 1e, 6 samt 9 nya. Tidigare har 
de Vos med flera (1986) och Boo (1998) visat att studenter frekvent uppfat-
tar exoterma reaktioner som endoterma eftersom aktiveringsenergi behöver 
tillföras för att få reaktionen att ske. Fråga 1e inkluderades därför som ett 
par-test för att undersöka om studenterna efter undervisning kunde beskriva 
skillnaden mellan begreppen. Pilotstudien indikerade nämligen att studenter-
na kunde skilja på den energi som krävs för att starta en reaktion och den 
totala energiförändringen. På fråga 6 skulle informanterna motivera jäm-
viktsförskjutningar. Syntesen av ammoniak var känd liksom vad studenten 
inte fick göra för att förskjuta jämvikten. Tanken var att undersöka hur in-
formanterna beskrev dessa förskjutningar eftersom de tidigare, under tenta-
mina, besvarat liknande frågor. Frågeställningen var således inte identisk 
med en tentamensuppgift utan ska betraktas som relaterad till olika uppgifter 
under tentamina, se nedan. Den avslutade frågan ingick i enkäten eftersom 
den ansågs sammanfatta kärnan i avhandlingsstudien på ett nytt sätt. I upp-
giften sker en kompression av systemet, till skillnad från övriga frågor med 
tryckvolymarbete, där det sker en expansion av systemet. Frågeställningen 
vändes och inkluderas i ett senare skede i syfte att ge bredare evidens. 

Tentamina 
I huvudstudien ingick fyra tentamina HST1a, HST1b, HST2a, HST2b (se 
beskrivningar nedan samt bilaga 10-13) vilka alla primärt testade olika äm-
nesinnehåll. Det går att betrakta ämnesinnehållet som examinerades vid var-
je tentamen som avgränsat, men en progression ägde rum under studien i och 
med att de teoretiska modellerna i undervisningen fördjupades. Av den an-
ledningen kunde, vid vissa tillfällen, samma ämnesteori undersökas vid två 
efterföljande tentamina. Uppgifter rörande det grundläggande ämnesinnehål-
let i kemisk termodynamik skapades för att öka de kvalitativa/ konceptuella 
inslagen. Uppgifterna var inte begränsade till entalpi, entalpiförändring, 
värme och arbete utan även kemisk jämvikt, kemisk bindning, Gibbs energi 
och entropi ingick69.  
  

                               
69 Den främsta anledningen var att testa olika uppgifter för att dels se hur studenten klarade av 
de kvalitativa/konceptuella frågorna, dels utvärdera dem i ett undervisningssyfte. Eftersom 
designen i princip slutförts när beslutet om nedläggningen av kemi kom, fullföljdes den ur-
sprungliga tanken. 
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Tentamen 1a 
I tentamen 1a (HST1a, se bilaga 10) ingick två stycken uppgifter 4ab 

(U6ab) samt 5ab (U7ab) som undersökte följande hypoteser från pilotstudien 
med studenter, se tabell 4.10. 

Tabell 4.10. Huvudstudiens första tentamen (HST1a), syften samt frågornas relation 
till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i paren-
tes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följande 
hypotes i 
PSs 

4a. Ge ett exempel på en 
sådan reaktion som uppfyl-
ler att HU (U6a) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H14 

4b. Motivera ditt exempel 
(U6b) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H12b, 
H14, H21c, 
H22abc 

5a. Vilken uppställning, A, 
B eller båda, anser du ger 
mest värme till omgivning-
en? (U7a) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera termodynami-
kens första lag på en uppgift 
där två figurer ges. I figuren 
råder antingen konstant tryck 
eller konstant volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 

5b. I vilket fall, A, B eller 
båda, är energiöverföringen 
som värme precis detsam-
ma som entalpiförändring-
en för reaktionen? (U7b) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera definitionen för 
entalpiförändring på en upp-
gift där två figurer ges. I 
figuren råder antingen kon-
stant tryck eller konstant 
volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H11, 
H12abd, 
H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 

De hypoteser från pilotstudien med studenter som aktiverades i tentamen 
beskrivs i tabell 4.10. På grund av det i tentamen inkluderade ämnesinnehål-
let, kunde endast hypoteser angående entalpi, energi, arbete och värme un-
dersökas. I den första inkluderade uppgiften 4ab (U6ab) skulle studenten 
själv ge ett exempel på H  U och därefter motivera det. Denna uppgift 
undersökte om studenterna kunde förklara skillnader mellan begrepp, vilket 
var en av punkterna för kvalitativ förståelse ovan. Uppgiften 5ab (U7ab) var 
formulerad på ett sådant sätt att i princip alla av Darmofal et al. (2002) syn-
punkter om kvalitativ förståelse täcktes samtidigt som flera av hypoteserna 
inkluderades. Uppgiften skapades efter personlig kontakt med en turkisk 
forskare, Sözbilir, med en doktorsexamen från universitetet i York. Sözbilir 
(2001), en opublicerad avhandling, innehöll flera relevanta och intressanta 
uppgifter. En av dessa valdes ut för att ingå i tentamen och Sözbilirs origi-
naluppgift (se bilaga 21) ingick i en studie som berörde samma utbildnings-
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nivå som huvudstudien. Uppgiften var formulerad på engelska och krävde 
därför en viss bearbetning. Exempelvis ändrades figuren och figurtexten i 
samband med översättningen70.  

Att det blev en skillnad mellan Sözbilirs (2001) original och den inklude-
rade frågan (se bilaga 21-22) berodde också på att läraren L3 ansåg att upp-
giften skulle medföra problem för studenterna att tyda figuren med avseende 
på konstant tryck och konstant volym. Därför inkluderades en förtydligande 
kommentar vid uppställningen där konstant tryck råder: (A) Öppen ventil 
(trycket i sprutan är detsamma som trycket utanför sprutan). 

Tentamen 1b 
I tentamen 1b (HST1b, se bilaga 11) ingick dels frågor (9ab, U8ab) som 

syftade till att undersöka teorin om entalpi och entalpiförändring ytterligare 
en gång, dels undersöktes bindningar, bindningsenergi och bindningsentalpi 
på olika sätt, se tabell 4.11 för sammanfattning. Oberoende av uppgift var 
temat att designen av frågorna skulle skilja sig åt. På så vis kunde fler aspek-
ter av Darmofals et al. (2002) beskrivning av kvalitativ förståelse beaktas. 
Den uppgiften som explicit berörde entalpiförändringen och förändringen i 
inre energi inkluderades för att på ett nytt sätt undersöka hur studenterna 
beskrev skillnaderna mellan begreppen. Innebörden i Sözbilirs (2001) upp-
gift fångades och omformulerades på detta vis. För att underlätta för studen-
terna var frågan designad på ett sådant sätt att svaret på a var stöd till svaret 
på b.  

Tabell 4.11. Huvudstudiens andra tentamen (HST1b), syften samt frågornas relation 
till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i paren-
tes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad till 
följande 
hypotes i PSs 

9a Beskriv vad förång-
ning innebär (U8a) 

Att studenten ska förklara att 
en gas skapas.  

- H12a, H21c, 
H31b, H32, 
H33b 

9b Förklara varför för-
ändringen i den inre 
energin vid förångning 
skiljer sig från förång-
ningsentalpin (U8b) 

Att studenten ska definiera 
entalpiförändringen samt 
inkludera tryckvolymarbetet i 
svaret 

Helt ny design 
av Sözbilirs 
(2001) origi-
nalfråga  

H11, H12ab, 
H13, H14, 
H21c, 
H22abc, 
H31ab, H32, 
H33b, H34 

10 Multiple choice – 
fråga om bindningsenergi 
och den totala energiför-
ändringen (U10) 

Att undersöka om studenten 
känner till att då en bindning 
bildas avges energi 

Ny design av 
Galleys (2004) 
original 

H31ab, H32, 
H33ab 

11aVilket entalpidiagram 
beskriver bäst reaktionen 
mellan natriummetall och 
klorgas  

Att undersöka om studenten 
kan utgå från att natriumme-
tall och klorgas är reaktiva 
och därefter välja ett diagram 

Ny design av 
Barker och 
Millars (2000) 
original 

H12c, H15, 
H21c, 
H31ab, H32, 
H33ab, H34 

                               
70 Det berodde på ett konverteringsproblem mellan filformaten. 
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Tentamen 1a 
I tentamen 1a (HST1a, se bilaga 10) ingick två stycken uppgifter 4ab 

(U6ab) samt 5ab (U7ab) som undersökte följande hypoteser från pilotstudien 
med studenter, se tabell 4.10. 

Tabell 4.10. Huvudstudiens första tentamen (HST1a), syften samt frågornas relation 
till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i paren-
tes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följande 
hypotes i 
PSs 

4a. Ge ett exempel på en 
sådan reaktion som uppfyl-
ler att HU (U6a) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H14 

4b. Motivera ditt exempel 
(U6b) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H12b, 
H14, H21c, 
H22abc 

5a. Vilken uppställning, A, 
B eller båda, anser du ger 
mest värme till omgivning-
en? (U7a) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera termodynami-
kens första lag på en uppgift 
där två figurer ges. I figuren 
råder antingen konstant tryck 
eller konstant volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 

5b. I vilket fall, A, B eller 
båda, är energiöverföringen 
som värme precis detsam-
ma som entalpiförändring-
en för reaktionen? (U7b) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera definitionen för 
entalpiförändring på en upp-
gift där två figurer ges. I 
figuren råder antingen kon-
stant tryck eller konstant 
volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H11, 
H12abd, 
H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 

De hypoteser från pilotstudien med studenter som aktiverades i tentamen 
beskrivs i tabell 4.10. På grund av det i tentamen inkluderade ämnesinnehål-
let, kunde endast hypoteser angående entalpi, energi, arbete och värme un-
dersökas. I den första inkluderade uppgiften 4ab (U6ab) skulle studenten 
själv ge ett exempel på H  U och därefter motivera det. Denna uppgift 
undersökte om studenterna kunde förklara skillnader mellan begrepp, vilket 
var en av punkterna för kvalitativ förståelse ovan. Uppgiften 5ab (U7ab) var 
formulerad på ett sådant sätt att i princip alla av Darmofal et al. (2002) syn-
punkter om kvalitativ förståelse täcktes samtidigt som flera av hypoteserna 
inkluderades. Uppgiften skapades efter personlig kontakt med en turkisk 
forskare, Sözbilir, med en doktorsexamen från universitetet i York. Sözbilir 
(2001), en opublicerad avhandling, innehöll flera relevanta och intressanta 
uppgifter. En av dessa valdes ut för att ingå i tentamen och Sözbilirs origi-
naluppgift (se bilaga 21) ingick i en studie som berörde samma utbildnings-
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nivå som huvudstudien. Uppgiften var formulerad på engelska och krävde 
därför en viss bearbetning. Exempelvis ändrades figuren och figurtexten i 
samband med översättningen70.  

Att det blev en skillnad mellan Sözbilirs (2001) original och den inklude-
rade frågan (se bilaga 21-22) berodde också på att läraren L3 ansåg att upp-
giften skulle medföra problem för studenterna att tyda figuren med avseende 
på konstant tryck och konstant volym. Därför inkluderades en förtydligande 
kommentar vid uppställningen där konstant tryck råder: (A) Öppen ventil 
(trycket i sprutan är detsamma som trycket utanför sprutan). 

Tentamen 1b 
I tentamen 1b (HST1b, se bilaga 11) ingick dels frågor (9ab, U8ab) som 

syftade till att undersöka teorin om entalpi och entalpiförändring ytterligare 
en gång, dels undersöktes bindningar, bindningsenergi och bindningsentalpi 
på olika sätt, se tabell 4.11 för sammanfattning. Oberoende av uppgift var 
temat att designen av frågorna skulle skilja sig åt. På så vis kunde fler aspek-
ter av Darmofals et al. (2002) beskrivning av kvalitativ förståelse beaktas. 
Den uppgiften som explicit berörde entalpiförändringen och förändringen i 
inre energi inkluderades för att på ett nytt sätt undersöka hur studenterna 
beskrev skillnaderna mellan begreppen. Innebörden i Sözbilirs (2001) upp-
gift fångades och omformulerades på detta vis. För att underlätta för studen-
terna var frågan designad på ett sådant sätt att svaret på a var stöd till svaret 
på b.  

Tabell 4.11. Huvudstudiens andra tentamen (HST1b), syften samt frågornas relation 
till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i paren-
tes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad till 
följande 
hypotes i PSs 

9a Beskriv vad förång-
ning innebär (U8a) 

Att studenten ska förklara att 
en gas skapas.  

- H12a, H21c, 
H31b, H32, 
H33b 

9b Förklara varför för-
ändringen i den inre 
energin vid förångning 
skiljer sig från förång-
ningsentalpin (U8b) 

Att studenten ska definiera 
entalpiförändringen samt 
inkludera tryckvolymarbetet i 
svaret 

Helt ny design 
av Sözbilirs 
(2001) origi-
nalfråga  

H11, H12ab, 
H13, H14, 
H21c, 
H22abc, 
H31ab, H32, 
H33b, H34 

10 Multiple choice – 
fråga om bindningsenergi 
och den totala energiför-
ändringen (U10) 

Att undersöka om studenten 
känner till att då en bindning 
bildas avges energi 

Ny design av 
Galleys (2004) 
original 

H31ab, H32, 
H33ab 

11aVilket entalpidiagram 
beskriver bäst reaktionen 
mellan natriummetall och 
klorgas  

Att undersöka om studenten 
kan utgå från att natriumme-
tall och klorgas är reaktiva 
och därefter välja ett diagram 

Ny design av 
Barker och 
Millars (2000) 
original 

H12c, H15, 
H21c, 
H31ab, H32, 
H33ab, H34 

                               
70 Det berodde på ett konverteringsproblem mellan filformaten. 
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som motsvarar en exoterm 
reaktion 

11b Motivera svaret Att undersöka hur studenten 
motiverar föregående svar 

Ny design av 
Barker och 
Millars (2000) 
original 

H12c, H15, 
H21c H31ab, 
H32, H33ab, 
H34 

12 Förklara med hjälp av 
kemisk bindning förbrän-
ningen av metan 

Undersöka hur studenten 
förklarar en vanlig förbrän-
ningsreaktion då de måste 
utgå från kemisk bindning 

 H12abc, 
H21c, 
H31ab, H32, 
H33ab, H34 

  
Tentamen 2a 
I tentamen 2a (HST2a, se bilaga 12) ingick tre stycken frågor om kemisk 

jämvikt, teori som hade introducerats inför denna tentamen, vilket bland 
annat innebar att kopplingen mellan G och kemisk jämvikt ej var genom-
gången under föreläsningarna. De uppgifter som ingick i HST2a sammanfat-
tas i tabell 4.12.  

Tabell 4.12. Huvudstudiens tredje tentamen (HST2a), syften samt frågornas relation 
till olika källor. Ingen hypotes om jämvikt fanns från pilotstudien med studenter. 
Numreringen i parentes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfatta-
de) 

Syfte  Källa 

1 Vad innebär det att 
ett system är i jämvikt? 

Att undersöka hur 
studenten förklarar 
kemisk jämvikt 

Uppgiften är delvis relaterad till van 
Driel och Gräber (2002) 

2 Förskjutning av en 
jämvikt 

Att undersöka hur 
olika påverkansfakto-
rer förskjuter en jäm-
vikt 

Uppgiften är delvis relaterad till van 
Driel och Gräber (2002) 

4 Kalciumkarbonats 
sönderfall om koldiox-
idtrycket är 1 atm 
(U10) 

Att undersöka om 
studenten känner till 
tryckets betydelse för 
en jämvikt 

I Thomas och Schwenz (1998) fanns ett 
problem som Goedhart och Kaper (2002) 
kommenterade och därför designades en 
ny uppgift för att undersöka om studen-
ten identifierar att trycket är för stort för 
att något sönderfall ska ske. 

Alla frågorna handlade om grundläggande kemisk jämvikt, hur den definie-
ras, hur ett system i jämvikt kan rubbas samt tryckets betydelse för en given 
heterogen jämvikt71. Den mest intressanta uppgiften är nummer fyra (U10). 
Den uppgiften är konstruerad efter ett original av Thomas och Schwenz 
(1998). I originalet fanns ett fel eftersom författarna formulerade kalcium-
karbonats sönderfall under en koldioxidatmosfär. På grund av att jämvikten 
endast beror på koldioxidens (partial) tryck kommenterade Goedhart och 
Kaper (2002) att det fanns validitetsproblem med studien. Därför inkludera-
des en nydesignad uppgift för att undersöka om studenterna la märke till 
koldioxidatmosfären. 

                               
71 En heterogen jämvikt är när flera aggregationsformer ingår i jämviktsreaktionen.  
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Tentamen 2b 
I tentamen 2b (HST2b, se bilaga 13) ingick sex uppgifter som undersökte 

kemisk jämvikt, Gibbs energi, entropi, entalpi, bindningar, bindningsenergi, 
det vill säga syntesen mellan olika delar inom kemisk termodynamik genom-
fördes i undervisningen. De uppgifter som ingick sammanfattas i tabell 4.13.  

Tabell 4.13. Huvudstudiens fjärde tentamen (HST2b), syften samt frågornas relation 
till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i paren-
tes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfat-
tade) 

Syfte  Källa Relaterad till 
följande 
hypotes i PSs 

1a-c Påståenden om 
jämviktskonstanten 

Att undersöka om studenten 
känner till att jämviktskonstan-
ten är en konstant som är bero-
ende av temperatur samt att den 
inte indikerar hur snabbt en 
reaktion sker 

Denna fråga är 
relaterad till van 
Driel och Gräber 
(2002) samt Justi 
(2002) 

- 

2 Jämvikt med 
avseende på Gibbs 
energi och entropi 

Att undersöka om studenten kan 
beskriva jämvikt med hjälp av 
Gibbs energi och entropi 

Thomas och 
Schwenz (1998) 

H41, H43, 
H51, H52 

3 Upplösning av 
natriumhydroxid 
och kaliumjodid 

Att undersöka om studenten kan 
tillämpa Gibbs energi, entropi, 
entalpi och bindningar för att 
förklara upplösningen av salter-
na 

Tidigare har 
liknande uppgifter 
använts i intervju-
studier hos bland 
annat Boo (1998) 
och Carson (2001) 

H11, H12ab, 
H13, H14, 
H15, H21abc, 
H31ab, H32, 
H33ab, H34, 
H41, H43, 
H44, H51, 
H52, H53, 
H54 

4a-f Påståenden om 
entropi 

Att med hjälp av Ja/Nej – frågor 
undersöka om studenten håller 
med i olika påståenden 

Nydesignad från 
Sözbilir (2001) 

a-f: H51, 
H52, H53, 
H54 

5 Förutsättningen 
för G⁰ = H⁰ - 
TS⁰ 

Att undersöka om studenten 
känner till kraven konstant 
tryck och temperatur 

Carson (2001) H11, H12ab, 
H13, H14, 
H21abc, 
H22abc, H41, 
H43, H44, 
H52, H53, 
H54 

6a Spontan reak-
tionsriktning 
d kemisk jämvikt 
samt temperaturens 
påverkan på bind-
ningens styrka 

Att undersöka om studenten kan 
formulera om reaktionen är 
spontan samt relatera jämvikts-
konstantens numeriska föränd-
ring till bindningens styrka då 
temperaturen förändras 

L3 a: H43, H44, 
H54 
d: H32 

I denna tentamen täcktes dels redan undersökta aspekter, dels helt nya aspek-
ter. Återigen ingick jämvikter i tentamen, men denna gång hade studenterna 
även introducerats till relationen mellan jämvikt och förändringen av Gibbs 
energi samt entropi. För att undersöka så många olika aspekter av kvalitativ 
förståelse designades frågor dels i förhållande till tidigare tentamina, dels i 
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som motsvarar en exoterm 
reaktion 

11b Motivera svaret Att undersöka hur studenten 
motiverar föregående svar 

Ny design av 
Barker och 
Millars (2000) 
original 

H12c, H15, 
H21c H31ab, 
H32, H33ab, 
H34 

12 Förklara med hjälp av 
kemisk bindning förbrän-
ningen av metan 

Undersöka hur studenten 
förklarar en vanlig förbrän-
ningsreaktion då de måste 
utgå från kemisk bindning 

 H12abc, 
H21c, 
H31ab, H32, 
H33ab, H34 

  
Tentamen 2a 
I tentamen 2a (HST2a, se bilaga 12) ingick tre stycken frågor om kemisk 

jämvikt, teori som hade introducerats inför denna tentamen, vilket bland 
annat innebar att kopplingen mellan G och kemisk jämvikt ej var genom-
gången under föreläsningarna. De uppgifter som ingick i HST2a sammanfat-
tas i tabell 4.12.  

Tabell 4.12. Huvudstudiens tredje tentamen (HST2a), syften samt frågornas relation 
till olika källor. Ingen hypotes om jämvikt fanns från pilotstudien med studenter. 
Numreringen i parentes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfatta-
de) 

Syfte  Källa 

1 Vad innebär det att 
ett system är i jämvikt? 

Att undersöka hur 
studenten förklarar 
kemisk jämvikt 

Uppgiften är delvis relaterad till van 
Driel och Gräber (2002) 

2 Förskjutning av en 
jämvikt 

Att undersöka hur 
olika påverkansfakto-
rer förskjuter en jäm-
vikt 

Uppgiften är delvis relaterad till van 
Driel och Gräber (2002) 

4 Kalciumkarbonats 
sönderfall om koldiox-
idtrycket är 1 atm 
(U10) 

Att undersöka om 
studenten känner till 
tryckets betydelse för 
en jämvikt 

I Thomas och Schwenz (1998) fanns ett 
problem som Goedhart och Kaper (2002) 
kommenterade och därför designades en 
ny uppgift för att undersöka om studen-
ten identifierar att trycket är för stort för 
att något sönderfall ska ske. 

Alla frågorna handlade om grundläggande kemisk jämvikt, hur den definie-
ras, hur ett system i jämvikt kan rubbas samt tryckets betydelse för en given 
heterogen jämvikt71. Den mest intressanta uppgiften är nummer fyra (U10). 
Den uppgiften är konstruerad efter ett original av Thomas och Schwenz 
(1998). I originalet fanns ett fel eftersom författarna formulerade kalcium-
karbonats sönderfall under en koldioxidatmosfär. På grund av att jämvikten 
endast beror på koldioxidens (partial) tryck kommenterade Goedhart och 
Kaper (2002) att det fanns validitetsproblem med studien. Därför inkludera-
des en nydesignad uppgift för att undersöka om studenterna la märke till 
koldioxidatmosfären. 

                               
71 En heterogen jämvikt är när flera aggregationsformer ingår i jämviktsreaktionen.  
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Tentamen 2b 
I tentamen 2b (HST2b, se bilaga 13) ingick sex uppgifter som undersökte 

kemisk jämvikt, Gibbs energi, entropi, entalpi, bindningar, bindningsenergi, 
det vill säga syntesen mellan olika delar inom kemisk termodynamik genom-
fördes i undervisningen. De uppgifter som ingick sammanfattas i tabell 4.13.  

Tabell 4.13. Huvudstudiens fjärde tentamen (HST2b), syften samt frågornas relation 
till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i paren-
tes hänvisar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfat-
tade) 

Syfte  Källa Relaterad till 
följande 
hypotes i PSs 

1a-c Påståenden om 
jämviktskonstanten 

Att undersöka om studenten 
känner till att jämviktskonstan-
ten är en konstant som är bero-
ende av temperatur samt att den 
inte indikerar hur snabbt en 
reaktion sker 

Denna fråga är 
relaterad till van 
Driel och Gräber 
(2002) samt Justi 
(2002) 

- 

2 Jämvikt med 
avseende på Gibbs 
energi och entropi 

Att undersöka om studenten kan 
beskriva jämvikt med hjälp av 
Gibbs energi och entropi 

Thomas och 
Schwenz (1998) 

H41, H43, 
H51, H52 

3 Upplösning av 
natriumhydroxid 
och kaliumjodid 

Att undersöka om studenten kan 
tillämpa Gibbs energi, entropi, 
entalpi och bindningar för att 
förklara upplösningen av salter-
na 

Tidigare har 
liknande uppgifter 
använts i intervju-
studier hos bland 
annat Boo (1998) 
och Carson (2001) 

H11, H12ab, 
H13, H14, 
H15, H21abc, 
H31ab, H32, 
H33ab, H34, 
H41, H43, 
H44, H51, 
H52, H53, 
H54 

4a-f Påståenden om 
entropi 

Att med hjälp av Ja/Nej – frågor 
undersöka om studenten håller 
med i olika påståenden 

Nydesignad från 
Sözbilir (2001) 

a-f: H51, 
H52, H53, 
H54 

5 Förutsättningen 
för G⁰ = H⁰ - 
TS⁰ 

Att undersöka om studenten 
känner till kraven konstant 
tryck och temperatur 

Carson (2001) H11, H12ab, 
H13, H14, 
H21abc, 
H22abc, H41, 
H43, H44, 
H52, H53, 
H54 

6a Spontan reak-
tionsriktning 
d kemisk jämvikt 
samt temperaturens 
påverkan på bind-
ningens styrka 

Att undersöka om studenten kan 
formulera om reaktionen är 
spontan samt relatera jämvikts-
konstantens numeriska föränd-
ring till bindningens styrka då 
temperaturen förändras 

L3 a: H43, H44, 
H54 
d: H32 

I denna tentamen täcktes dels redan undersökta aspekter, dels helt nya aspek-
ter. Återigen ingick jämvikter i tentamen, men denna gång hade studenterna 
även introducerats till relationen mellan jämvikt och förändringen av Gibbs 
energi samt entropi. För att undersöka så många olika aspekter av kvalitativ 
förståelse designades frågor dels i förhållande till tidigare tentamina, dels i 
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förhållande till varandra. Fråga 3 var den mest relevanta för ental-
pi/entalpiförändring eftersom exoterm/endoterm upplösning av två salter 
ingick. De övriga frågorna täckte andra hypoteser från pilotstudien med stu-
denter. Som tabell 4.13 visar är majoriteten av frågorna relaterade till tidiga-
re forskning men har, i de flesta fall, bearbetats för att passa i tentamen. Till 
den avslutande tentamen formulerade även lärare L3 frågor.  

Sammanfattningsvis kan följande kommentarer rörande samtliga tentami-
na ges. Frågorna var formulerade på olika sätt för att täcka så många olika 
aspekter av kvalitativ förståelse som möjligt (Darmofal et al., 2002). Samti-
digt innebar formuleringarna att olika typer av frågeteknik tillämpades. I 
tabellerna ovan finns exempelvis multiple choice, Ja/Nej, förklarande, be-
skrivande, etcetera. Frågorna har primärt designats med hjälp av den tidigare 
forskningen, även om en viss omarbetning skett för att passa in i studien. För 
varje fråga i tentamen hade lärare L3 sista ordet för frågeformuleringen. Det 
berodde på att det var ett examinerande tillfälle och studenterna var tvungna 
att ha mött innehållet i undervisningen.  

Intervjuer 
I både intervjuerna före och efter undervisningen (HSI1-2) ingick livereak-
tioner som studenterna skulle förklara. Det var endoterm upplösning av am-
moniumklorid, exoterm upplösning av natriumhydroxid, natriumvätekarbo-
nats sönderfall samt magnesiums reaktion med saltsyra. Dessa reaktioner har 
under en längre tid förekommit inom den kemididaktiska forskningen (ex. 
Boo, 1998; Carson, 2001; de Vos & Verdonk, 1986). Intervjutekniken var 
Whites och Gunstones (1992) beskrivning av ”Interviews about Instances 
and Events” (s. 65). Intervjutekniken användes för att gå på djupet rörande 
begreppen och undersöka dels om begreppen finns närvarande i särskilda 
situationer, dels hur studenten tillämpar dem. Intervjun betraktades som en 
konversation och forskarens uppgift var att ställa följdfrågor. Formen och 
sekvensen på uppföljningsfrågorna kunde inte förberedas i förväg eftersom 
studentens svar låg som grund, men intervjuaren behövde förbereda ett frå-
gebatteri samt ha god kännedom om ämnet. Intervjun genomfördes under 
längre tid än de 15 – 30 minuter som White och Gunstone förespråkar, vilket 
berodde på att informanterna hade mycket att säga. I huvudstudiens intervju-
er (HSI1-2) utnyttjades minst två av ovan nämnda reaktioner, varav minst en 
endoterm och minst en med tryckvolymarbete. Till den första intervjun 
(HSI1) förbereddes ingen intervjuguide eftersom metoden inte kräver det 
(White & Gunstone, 1992). Det ändrades till den andra intervjun (HSI2) 
eftersom en intervjuguide hjälper intervjuaren att hålla fokus. För intervju-
guiden till den andra intervjun hänvisas till bilaga 15. 
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4.3.4 Fördjupningsstudien 
I följande avsnitt beskrivs de datainsamlingsmetoder som användes i för-
djupningsstudien, se tabell 4.14.  

Tabell 4.14. Kronologisk presentation av datainsamlingar i fördjupningsstudien 

Metod Bilaga Antal informanter  
ntot = 10 

Enkät före undervisning (FSE1) 16 9 
Inlämningsuppgift 2 (FSInl2) 17 9 
Inlämningsuppgift 3 (FSInl3) 18 7 
Tentamen (FST) 19 9 
Enkät två veckor efter undervisning (FSE2) 20 6 

Tabell 4.14 visar att olika metoder användes för att samla in data. Enkäterna 
gavs före och efter undervisning, inlämningsuppgifterna gavs under under-
visningen och tentamen ägde rum vid kursens slut. I följande avsnitt beskrivs 
dessa datainsamlingsmetoder.  

Enkäter 
Enkäten före undervisning (FSE1, se bilaga 16) utgick från resultaten i hu-
vudstudien och syftet var att endast samla in empiri rörande de mest centrala 
kategorierna, vilket innebär att en tydlig avgränsning ägt rum. Endast frågor 
om entalpi, entalpiförändring, värme och tryckvolymarbete ingick för att 
mätta kategorierna. I detta skede var således inte uppgiftens design det cen-
trala, det var att samla in mer empiri. Trots det förändrades en uppgift. I 
fördjupningsstudiens andra enkät (FSE2, se bilaga 20) hade Sözbilirs (2001) 
uppgift återigen fått ny design, se inlämningsuppgifter nedan för beskrivning 
av denna, men frågeställningarna var desamma. I tabell 4.15 nedan ges en 
kortfattad beskrivning av de båda enkäterna i fördjupningsstudien. 

Tabell 4.15. Fördjupningsstudiens båda enkäter (FSE1-2), syften samt frågornas 
relation till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen 
i parentes hänvisar till vilken fråga som frågan bör jämföras med. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följan-
de hypotes 
i PSs 

1a. Multiple choice 
Bäst förklaring på begreppet 
entalpi (U1b) 

Att undersöka vad 
studenten främst relate-
rar begreppet entalpi 
till. 

Multiple 
Choice (Trea-
gust, 1988)  

H11, 
H12ab 
H21b 

1b. Par-test: Entalpi – Endoterm 
(U1c) 

Att undersöka hur 
studenten förklarar 
relationen. 

Bethge (1988) H11, 
H12ab 

1c. Entalpidiagram för en okänd 
reaktion där studenten själv ska 
föra in entalpinivån före/efter 

Att undersöka om stu-
denten kan etikettera 
entalpinivån före och 

 H11, 
H12ab, 
H15 



 64

förhållande till varandra. Fråga 3 var den mest relevanta för ental-
pi/entalpiförändring eftersom exoterm/endoterm upplösning av två salter 
ingick. De övriga frågorna täckte andra hypoteser från pilotstudien med stu-
denter. Som tabell 4.13 visar är majoriteten av frågorna relaterade till tidiga-
re forskning men har, i de flesta fall, bearbetats för att passa i tentamen. Till 
den avslutande tentamen formulerade även lärare L3 frågor.  

Sammanfattningsvis kan följande kommentarer rörande samtliga tentami-
na ges. Frågorna var formulerade på olika sätt för att täcka så många olika 
aspekter av kvalitativ förståelse som möjligt (Darmofal et al., 2002). Samti-
digt innebar formuleringarna att olika typer av frågeteknik tillämpades. I 
tabellerna ovan finns exempelvis multiple choice, Ja/Nej, förklarande, be-
skrivande, etcetera. Frågorna har primärt designats med hjälp av den tidigare 
forskningen, även om en viss omarbetning skett för att passa in i studien. För 
varje fråga i tentamen hade lärare L3 sista ordet för frågeformuleringen. Det 
berodde på att det var ett examinerande tillfälle och studenterna var tvungna 
att ha mött innehållet i undervisningen.  

Intervjuer 
I både intervjuerna före och efter undervisningen (HSI1-2) ingick livereak-
tioner som studenterna skulle förklara. Det var endoterm upplösning av am-
moniumklorid, exoterm upplösning av natriumhydroxid, natriumvätekarbo-
nats sönderfall samt magnesiums reaktion med saltsyra. Dessa reaktioner har 
under en längre tid förekommit inom den kemididaktiska forskningen (ex. 
Boo, 1998; Carson, 2001; de Vos & Verdonk, 1986). Intervjutekniken var 
Whites och Gunstones (1992) beskrivning av ”Interviews about Instances 
and Events” (s. 65). Intervjutekniken användes för att gå på djupet rörande 
begreppen och undersöka dels om begreppen finns närvarande i särskilda 
situationer, dels hur studenten tillämpar dem. Intervjun betraktades som en 
konversation och forskarens uppgift var att ställa följdfrågor. Formen och 
sekvensen på uppföljningsfrågorna kunde inte förberedas i förväg eftersom 
studentens svar låg som grund, men intervjuaren behövde förbereda ett frå-
gebatteri samt ha god kännedom om ämnet. Intervjun genomfördes under 
längre tid än de 15 – 30 minuter som White och Gunstone förespråkar, vilket 
berodde på att informanterna hade mycket att säga. I huvudstudiens intervju-
er (HSI1-2) utnyttjades minst två av ovan nämnda reaktioner, varav minst en 
endoterm och minst en med tryckvolymarbete. Till den första intervjun 
(HSI1) förbereddes ingen intervjuguide eftersom metoden inte kräver det 
(White & Gunstone, 1992). Det ändrades till den andra intervjun (HSI2) 
eftersom en intervjuguide hjälper intervjuaren att hålla fokus. För intervju-
guiden till den andra intervjun hänvisas till bilaga 15. 
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4.3.4 Fördjupningsstudien 
I följande avsnitt beskrivs de datainsamlingsmetoder som användes i för-
djupningsstudien, se tabell 4.14.  

Tabell 4.14. Kronologisk presentation av datainsamlingar i fördjupningsstudien 

Metod Bilaga Antal informanter  
ntot = 10 

Enkät före undervisning (FSE1) 16 9 
Inlämningsuppgift 2 (FSInl2) 17 9 
Inlämningsuppgift 3 (FSInl3) 18 7 
Tentamen (FST) 19 9 
Enkät två veckor efter undervisning (FSE2) 20 6 

Tabell 4.14 visar att olika metoder användes för att samla in data. Enkäterna 
gavs före och efter undervisning, inlämningsuppgifterna gavs under under-
visningen och tentamen ägde rum vid kursens slut. I följande avsnitt beskrivs 
dessa datainsamlingsmetoder.  

Enkäter 
Enkäten före undervisning (FSE1, se bilaga 16) utgick från resultaten i hu-
vudstudien och syftet var att endast samla in empiri rörande de mest centrala 
kategorierna, vilket innebär att en tydlig avgränsning ägt rum. Endast frågor 
om entalpi, entalpiförändring, värme och tryckvolymarbete ingick för att 
mätta kategorierna. I detta skede var således inte uppgiftens design det cen-
trala, det var att samla in mer empiri. Trots det förändrades en uppgift. I 
fördjupningsstudiens andra enkät (FSE2, se bilaga 20) hade Sözbilirs (2001) 
uppgift återigen fått ny design, se inlämningsuppgifter nedan för beskrivning 
av denna, men frågeställningarna var desamma. I tabell 4.15 nedan ges en 
kortfattad beskrivning av de båda enkäterna i fördjupningsstudien. 

Tabell 4.15. Fördjupningsstudiens båda enkäter (FSE1-2), syften samt frågornas 
relation till olika källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen 
i parentes hänvisar till vilken fråga som frågan bör jämföras med. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följan-
de hypotes 
i PSs 

1a. Multiple choice 
Bäst förklaring på begreppet 
entalpi (U1b) 

Att undersöka vad 
studenten främst relate-
rar begreppet entalpi 
till. 

Multiple 
Choice (Trea-
gust, 1988)  

H11, 
H12ab 
H21b 

1b. Par-test: Entalpi – Endoterm 
(U1c) 

Att undersöka hur 
studenten förklarar 
relationen. 

Bethge (1988) H11, 
H12ab 

1c. Entalpidiagram för en okänd 
reaktion där studenten själv ska 
föra in entalpinivån före/efter 

Att undersöka om stu-
denten kan etikettera 
entalpinivån före och 

 H11, 
H12ab, 
H15 
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reaktion, entalpiförändring och 
aktiveringsenergi. (U1d) 

efter en reaktion, ental-
piförändringen samt 
aktiveringsenergin för 
reaktionen. 

1d. Multiple choice. Bäst förklar-
ing på entalpiförändring: (U1e) 

Att undersöka vad 
studenten främst relate-
rar entalpiförändringen 
till. 

Carson (2001) H11, H13, 
H14 

2 I vilket av följande fall anser du 
att det sker ett arbete?  
a) En kemisk reaktion sker mel-
lan natrium och vatten så att 
vätgas bildas. Den bildade vätga-
sen tillåts försvinna bort ifrån 
kärlet. (U4c)  
b) En kemisk reaktion sker mel-
lan natrium och vatten så att 
vätgas bildas. Den bildade vätga-
sens volym kan bestämmas ge-
nom att vätgasen leds in i en 
spruta. (U4f) 

Att undersöka i vilka 
fysikaliska/kemiska fall 
studenten anser att ett 
arbete utförs samt hur 
studenten i så fall för-
klarar att arbete 
sker/inte sker. 

Carson (2001), 
Goedhart och 
Kaper (2002), 
Sözbilir 
(2001), van 
Roon et al. 
(1994) 

ab: 
H22abc 

3a . Vilken uppställning, A, B 
eller båda, anser du ger mest 
värme till omgivningen? (U7a) 
I vilket fall, A, B eller båda, är 
energiöverföringen som värme 
precis detsamma som entalpiför-
ändringen för reaktionen? (U7b) 

Att undersöka om stu-
denten kan tillämpa 
termodynamikens första 
lag samt definitionen 
för entalpiförändring 

Sözbilir (2001) a: H11, 
H12b, 
H13, H14, 
H21ac, 
H22abc 
b: H11, 
H12b, 
H14, H14, 
H21ac, 
H22abc 

Inlämningsuppgifter 
I fördjupningsstudien ingick fyra inlämningsuppgifter varav två kunde ut-
nyttjas för att samla in relevant empiriskt material. I inlämning 2 (FSInl2, se 
bilaga 17) ingick den nyaste designen av Sözbilirs (2001) original. Studen-
terna i huvudstudien och även Sözbilirs studie hade tolkat figuren på ett sätt 
som inte var tänkt. Problemet var att figurerna beskrev pågående reaktioner 
samtidigt som texten beskrev att reaktionerna avslutats. Istället utgick den 
nydesignade frågan från texten och inkluderade en uppställning till för var-
dera konstant tryck och konstant volym. Totalt ökade antalet figurer från två 
till fyra och visade uppställningarna före och efter reaktionerna72.  

I inlämning 3 (FSInl3, se bilaga 18) undersöktes om studenterna i för-
djupningsstudien kunde beskriva förångning och skillnaden mellan förång-
ningsentalpi och förändringen i den inre energin vid förångning. Denna upp-
gift var identisk med HST1b 9ab (U8ab). Syftet med att inkludera den var att 
se om studenter som läser en högre utbildningsnivå kunde beskriva skillna-
den. I FSInl3 ingick även kalciumkarbonats sönderfall (HST2a, 4, U10). 
                               
72 Fortfarande var uppgiften a) relaterad till hypoteserna H13, H14, H21abc, H22abc, och 
uppgiften b) till hypoteserna H11, H12abd, H13, H14, H21abc, H22abc. 
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Frågeställningen var identisk, kalciumkarbonat står i jämvikt med kalcium-
oxid och koldioxid och när atmosfären i kärlet är koldioxid med (partial) 
trycket 1 atm bildas ingen kalciumoxid. Genom att ge studenterna i fördjup-
ningsstudien samma uppgift som studenterna i huvudstudien kunde studen-
ternas möjlighet att uppfatta koldioxidatmosfären följas. 

Tentamina 
De uppgifter som ingick i tentamen (FST) var tagna från huvudstudiens för-
sta tentamen (HST1a 4ab, 5ab; U6ab, U7ab), se bilaga 19. Dessa uppgifter 
inkluderades för att samla in mer empiri för de under huvudstudien konstrue-
rade kategorierna. Här användes den ursprungliga uppgiften i huvudstudiens 
första tentamen som designats från Sözbilir (2001). Anledningen var att un-
dersöka om studenterna kunde tolka den pågående reaktionen. Dessutom 
inkluderades en för studenterna ny uppgift på tentamen i syfte att undersöka 
om de kunde förklara skillnaden mellan entalpiförändring och förändring i 
inre energi. I tabell 4.16 nedan ges en kortfattad beskrivning av de uppgifter 
som ingick i fördjupningsstudiens tentamen. 

Tabell 4.16. Fördjupningsstudiens tentamen, syften samt frågornas relation till olika 
källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i parentes hänvi-
sar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följande 
hypotes i 
PSs 

3a. Ge ett exempel på en 
sådan reaktion som uppfyl-
ler att HU (U6a) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H14 

3b. Motivera ditt exempel 
(U6b) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H12b, 
H14, H21c, 
H22abc 

10a. Vilken uppställning, 
A, B eller båda, anser du 
ger mest värme till omgiv-
ningen? (U7a) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera termodynami-
kens första lag på en uppgift 
där två figurer ges. I figuren 
råder antingen konstant tryck 
eller konstant volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 

10b. I vilket fall, A, B eller 
båda, är energiöverföringen 
som värme precis detsam-
ma som entalpiförändringen 
för reaktionen? (U7b) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera definitionen för 
entalpiförändring på en upp-
gift där två figurer ges. I 
figuren råder antingen kon-
stant tryck eller konstant 
volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H11, 
H12abd, 
H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 
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reaktion, entalpiförändring och 
aktiveringsenergi. (U1d) 

efter en reaktion, ental-
piförändringen samt 
aktiveringsenergin för 
reaktionen. 

1d. Multiple choice. Bäst förklar-
ing på entalpiförändring: (U1e) 

Att undersöka vad 
studenten främst relate-
rar entalpiförändringen 
till. 

Carson (2001) H11, H13, 
H14 

2 I vilket av följande fall anser du 
att det sker ett arbete?  
a) En kemisk reaktion sker mel-
lan natrium och vatten så att 
vätgas bildas. Den bildade vätga-
sen tillåts försvinna bort ifrån 
kärlet. (U4c)  
b) En kemisk reaktion sker mel-
lan natrium och vatten så att 
vätgas bildas. Den bildade vätga-
sens volym kan bestämmas ge-
nom att vätgasen leds in i en 
spruta. (U4f) 

Att undersöka i vilka 
fysikaliska/kemiska fall 
studenten anser att ett 
arbete utförs samt hur 
studenten i så fall för-
klarar att arbete 
sker/inte sker. 

Carson (2001), 
Goedhart och 
Kaper (2002), 
Sözbilir 
(2001), van 
Roon et al. 
(1994) 

ab: 
H22abc 

3a . Vilken uppställning, A, B 
eller båda, anser du ger mest 
värme till omgivningen? (U7a) 
I vilket fall, A, B eller båda, är 
energiöverföringen som värme 
precis detsamma som entalpiför-
ändringen för reaktionen? (U7b) 

Att undersöka om stu-
denten kan tillämpa 
termodynamikens första 
lag samt definitionen 
för entalpiförändring 

Sözbilir (2001) a: H11, 
H12b, 
H13, H14, 
H21ac, 
H22abc 
b: H11, 
H12b, 
H14, H14, 
H21ac, 
H22abc 

Inlämningsuppgifter 
I fördjupningsstudien ingick fyra inlämningsuppgifter varav två kunde ut-
nyttjas för att samla in relevant empiriskt material. I inlämning 2 (FSInl2, se 
bilaga 17) ingick den nyaste designen av Sözbilirs (2001) original. Studen-
terna i huvudstudien och även Sözbilirs studie hade tolkat figuren på ett sätt 
som inte var tänkt. Problemet var att figurerna beskrev pågående reaktioner 
samtidigt som texten beskrev att reaktionerna avslutats. Istället utgick den 
nydesignade frågan från texten och inkluderade en uppställning till för var-
dera konstant tryck och konstant volym. Totalt ökade antalet figurer från två 
till fyra och visade uppställningarna före och efter reaktionerna72.  

I inlämning 3 (FSInl3, se bilaga 18) undersöktes om studenterna i för-
djupningsstudien kunde beskriva förångning och skillnaden mellan förång-
ningsentalpi och förändringen i den inre energin vid förångning. Denna upp-
gift var identisk med HST1b 9ab (U8ab). Syftet med att inkludera den var att 
se om studenter som läser en högre utbildningsnivå kunde beskriva skillna-
den. I FSInl3 ingick även kalciumkarbonats sönderfall (HST2a, 4, U10). 
                               
72 Fortfarande var uppgiften a) relaterad till hypoteserna H13, H14, H21abc, H22abc, och 
uppgiften b) till hypoteserna H11, H12abd, H13, H14, H21abc, H22abc. 
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Frågeställningen var identisk, kalciumkarbonat står i jämvikt med kalcium-
oxid och koldioxid och när atmosfären i kärlet är koldioxid med (partial) 
trycket 1 atm bildas ingen kalciumoxid. Genom att ge studenterna i fördjup-
ningsstudien samma uppgift som studenterna i huvudstudien kunde studen-
ternas möjlighet att uppfatta koldioxidatmosfären följas. 

Tentamina 
De uppgifter som ingick i tentamen (FST) var tagna från huvudstudiens för-
sta tentamen (HST1a 4ab, 5ab; U6ab, U7ab), se bilaga 19. Dessa uppgifter 
inkluderades för att samla in mer empiri för de under huvudstudien konstrue-
rade kategorierna. Här användes den ursprungliga uppgiften i huvudstudiens 
första tentamen som designats från Sözbilir (2001). Anledningen var att un-
dersöka om studenterna kunde tolka den pågående reaktionen. Dessutom 
inkluderades en för studenterna ny uppgift på tentamen i syfte att undersöka 
om de kunde förklara skillnaden mellan entalpiförändring och förändring i 
inre energi. I tabell 4.16 nedan ges en kortfattad beskrivning av de uppgifter 
som ingick i fördjupningsstudiens tentamen. 

Tabell 4.16. Fördjupningsstudiens tentamen, syften samt frågornas relation till olika 
källor och hypoteser från pilotstudien med studenter. Numreringen i parentes hänvi-
sar till översättningsnyckeln. 

Frågor (sammanfattade) Syfte  Källa Relaterad 
till följande 
hypotes i 
PSs 

3a. Ge ett exempel på en 
sådan reaktion som uppfyl-
ler att HU (U6a) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H14 

3b. Motivera ditt exempel 
(U6b) 

Att undersöka om studenten 
känner till tryckvolymarbetet, 
definitionen för entalpiföränd-
ring och relationen till termo-
dynamikens första lag 

Darmofal et 
al. (2002) 
Carson (2001) 

H11, H12b, 
H14, H21c, 
H22abc 

10a. Vilken uppställning, 
A, B eller båda, anser du 
ger mest värme till omgiv-
ningen? (U7a) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera termodynami-
kens första lag på en uppgift 
där två figurer ges. I figuren 
råder antingen konstant tryck 
eller konstant volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 

10b. I vilket fall, A, B eller 
båda, är energiöverföringen 
som värme precis detsam-
ma som entalpiförändringen 
för reaktionen? (U7b) 

Att undersöka om studenten 
kan applicera definitionen för 
entalpiförändring på en upp-
gift där två figurer ges. I 
figuren råder antingen kon-
stant tryck eller konstant 
volym. 

Uppgiften är 
nydesignad 
efter Sözbilirs 
(2001) origi-
nal 

H11, 
H12abd, 
H13, H14, 
H21abc, 
H22abc 
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4.3.5 Sammanfattning 
Datainsamlingen i de olika studierna hörde samman och utvecklades gradvis 
från ett bredare syfte mot ett smalare, där entalpi, entalpiförändring och rela-
terade begrepp hamnade i fokus. Hypoteserna som formulerades under pilot-
studien med studenter, i samband med den i kapitel 5 beskrivna kvalitativa 
dataanalysen, låg som grund för frågorna som inkluderades i designen av 
huvudstudien och fördjupningsstudien. När det empiriska materialet från 
huvudstudien analyserats låg även dessa resultat som stöd för de beslut som 
fattades om fördjupningsstudien. Det finns således en röd tråd från design, 
datainsamling och dataanalys i pilotstudien, vidare till design, datainsamling 
och dataanalys i huvudstudien och slutligen till design, datainsamling och 
dataanalys i fördjupningsstudien. I kapitlet har endast design, urval och data-
insamling berörts och innan den kvalitativa dataanalysen beskrivs avslutas 
kapitlet med en beskrivning av hur de forskningsetiska principerna beaktats. 

4.4 Forskningsetik 
Forskningen har strävat efter att följa Vetenskapsrådets (2002) krav. För 
forskaren betyder kraven att forskning inte får ske om misstanke om psykisk 
eller fysisk skada föreligger. I denna studie föreligger ej misstanke om fysisk 
skada och följande åtgärder är tagna för att eliminera risken för psykisk ska-
da: Informanterna i studien har i samband med den första enkätundersök-
ningen muntligen och skriftligen informerats om vem som ansvarar för stu-
dien och dess syften. Deras rättigheter som deltagare i ett forskningsprojekt, 
frivillighet, anonymitet samt rätten att avbryta studien, har noggrant beskri-
vits. Om studenterna ville delta i intervjuer fick de själva skriva dit sina 
namn på enkätens första sida, som efter urvalet till intervjun kodades och 
avidentifierades. Inför varje ny datainsamling informerades studenten åter-
igen om sina rättigheter och fick, efter varje datainsamling, själv besluta om 
materialet kunde användas i forskningssyfte. Av den anledningen anses sam-
tyckeskravet vara uppfyllt. För att tillfullo även uppfylla informationskravet 
fick studenterna information om att resultatet endast publiceras i artikelform 
samt i en doktorsavhandling.  

För att informanten skulle känna sig trygg betonades anonymitet. Alla 
skriftliga uppgifter, inspelade ljud och/eller bilder har behandlats konfidenti-
ellt. Endast de, av informanten godkända personer, fick ta del av originalma-
terialet. För att ytterligare förstå materialet informerades studenten om att 
anonymiserad sekundärdata i form av transkript kunde komma att spridas till 
en mindre grupp av forskare eller doktorander. Både konfidentialitets- och 
nyttjandekraven anses uppfyllda, eftersom syftet och spridningen av resulta-
tet tydliggjorts i informationen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5 Kvalitativ analysmetod 

I detta kapitel kommer två olika kvalitativa analysmetoder att beskrivas och 
exempel från hela analysprocessen inklusive utveckling av hypoteser, kate-
gorier, föreställningar och resultat, ges. De två analysmetoderna är Niedde-
rers (2001) samt Grundad teori73 (ex. Bryant & Charmaz, 2010; Charmaz, 
2005, 2006; Corbin & Strauss, 2008; Glaser, 1992; Glaser & Strauss, 1967; 
Hartman, 2001; Taber, 2000; Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Ana-
lysmetoderna beskrivs var för sig och därefter ges en beskrivning av analys-
metoden i avhandlingen i relation till Niedderer och Grundad teori. I det 
avslutande avsnittet ges först två exempel ur analysprocessen från pilotstudi-
en till och med fördjupningsstudien i syfte att tydliggöra analysprocessen. 
Därefter avslutas kapitlet med konstruktionen av ett analytiskt verktyg som 
krävdes för formuleringen av en av föreställningarna.  

5.1 Kvalitativ analysmetod beskriven av Niedderer   
I figur 5.1 nedan beskrivs en tillämpad version av Niedderers (2001) iterati-
va analysmetod. Med iterativ menas en analysprocess med både induktiva 
och deduktiva inslag, det vill säga abduktion. Analysprocessen syftar till att 
generera de teoretiska beskrivningarna, föreställningarna, och dessa är place-
rade centralt i figuren. Analysen påverkas av faktorer som forskaren för med 
sig in i processen samt data som samlats in under de empiriska studierna. 
Exempel på det förstnämnda är forskarens användning av resultat från tidi-
gare forskning, ämnesinnehållet som undersöks samt önskan att ge implika-
tioner för undervisning.   

Dessa faktorer påverkar forskaren att tolka data på ett visst sätt och Nied-
derer (2001) lyfter i originalpublikationen fram de teoretiska ramarna tydli-
gare än i figuren nedan. Beroende på hur de teoretiska ramarna tillämpas kan 
forskaren närma sig empirin deduktivt eller induktivt, eftersom hypoteser 
från tidigare forskning kan vara utgångspunkten i analysen eller inte. Sker ett 
induktivt steg är det inte i dess absoluta form eftersom det existerar en refe-
rensram. Med iterativ menar Niedderer vidare att processen är systematisk 
och icke-linjär. Det innebär att dataanalysen har ett bestämt syfte men att 
                               
73 Oavsett om forskaren utgår från Glasers (1978, 1992, 1998), Corbin och Strauss (2008) 
eller Charmaz (2005, 2006) beskrivningar är Grundad teori ett sätt att bedriva forskning där 
dataanalysen endast är en av flera centrala delar.  
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4.3.5 Sammanfattning 
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tyckeskravet vara uppfyllt. För att tillfullo även uppfylla informationskravet 
fick studenterna information om att resultatet endast publiceras i artikelform 
samt i en doktorsavhandling.  
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5 Kvalitativ analysmetod 
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analysriktningen inte är förutbestämd. Data skapar tillsammans med refe-
rensramen en process som inte kan förutsägas utan måste beskrivas i efter-
hand (Niedderer, 2001; Niedderer, personlig kommunikation)74.  

 
Figur 5.1. Den iterativa processen för utveckling av kategorier och teori (ef-
ter Niedderer, 2001). 

I figur 5.1 ovan syns tolkningen av Niedderers (2001) original. Hur analysen 
med utgångspunkt i denna metod ägt rum beskrivs i avsnitt 5.3. Där ges två 
exempel på hur resultatet i denna avhandling skapats samtidigt som figurens 
dynamiska natur tydliggörs. Vidare är det accepterade vetenskapliga svaret 
en utgångspunkt i analysen liksom att forskning ska medföra att undervis-
ningen förbättras. Analysmetoden är komplex och för att sätta ord på den 
kvalitativa analysprocessen används följande beskrivning 

All answers to a certain question are read again and again, usually by one 
person (here called ‘the reader’). During this process, ideas are generated 
about how to describe the answers. It is impossible to characterize what hap-
pens during this process in a reliable and systematic way. However, it is in-
fluenced by the reader’s knowledge of the accepted scientific answer and a 
desire to be able to say something that can be used to improve teaching. If 
previous related studies have been reported, these are part of the reader’s 
frame of reference. Although mobilizing a lot of knowledge, the reader tries 
to be as open as possible to the answers. (B. Andersson & Wallin, 2000, s. 
1099-1100) 

                               
74 Förändringen av Niedderers (2001) figur samt beskrivningarna av den analytiska processen 
har diskuterats och godkänts av Hans Niedderer.  
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I B. Anderssons och Wallins (2000) citat finns många skärningspunkter med 
Niedderers (2001) resonemang. För det första är det studenternas svar som 
ska beskrivas och för det andra sker det mot en referensram. Denna ram be-
står av det vetenskapligt accepterade svaret, forskarens person samt önskan 
att förbättra undervisningen.  

5.2 Analysprocessen i Grundad teori 

Grundad teori är en metod där induktiv och deduktiv dataanalys tillämpas 
(Hartman, 2001) men Grundad teori är mer än bara en analysmetod. Char-
maz (2005) förklarar att en Grundad teori anspelar på både metoden att utfö-
ra en undersökning samt produkten av densamma. Det antyder att det inte 
går att endast hänvisa till ett steg i den analytiska processen och påstå att det 
som är utfört är en Grundad teori. Trots det är det vanligt att forskare beskri-
ver sin forskning som en Grundad teori på grund av att beskrivningarna av 
kvalitativ dataanalys är explicita. Det har medfört att forskare ofta etiketterar 
sin forskning som Grundad teori för att göra den legitim  

Although researchers did not always understand grounded theory methods 
and seldom followed them beyond a step or two, they widely cited and ac-
claimed these methods because they legitimized and codified a previously 
implicit process. (Charmaz, 2005, s. 510) 

Att göra en implicit process explicit är viktigt eftersom det medför att tro-
värdigheten för forskningen ökar. Trots att Charmaz (2005) kritiserar andra 
forskare som inte gör Grundad teori i enlighet med de olika beskrivningar 
som existerar (ex. Bryant & Charmaz, 2010; Charmaz, 2006; Corbin & Stra-
uss, 2008; Glaser, 1992) argumenterar jag för att forskare måste ha möjlighe-
ten att välja, förhålla sig till, samt modifiera befintliga beskrivningar av ana-
lysprocesser för att göra det implicita explicit75.  

I Grundad teori finns det emellertid ett grundläggande problem. Analysen 
beskrivs olika beroende på vilken författare som följs (Thornberg & Fors-
lund Frykedal, 2009). Glaser, en av grundarna, tog vägen mot en mer positi-
vistisk Grundad teori där logik, analytiska förfaringssätt, komparativa meto-
der och konceptuell utveckling var viktiga. Samtidigt var världen urskiljbar, 
forskaren fri från bias och teorierna upptäcktes (Charmaz, 2005). Strauss, 
den andre grundaren, version av Grundad teori innehöll betoningar på me-

                               
75 Ta exempelvis definitionen för en kategori. Definitionen är precis, men tolkningsbar, och 
då empirisk evidens inkluderas måste den alltid motiveras. Det är en central aspekt av den 
vetenskapliga processen. Om en författare tydligt beskrivit denna process, varför ska då inte 
en annan författare kunna låna dessa ord i ett annat sammanhang och tydliggöra skillnaderna 
till tidigare beskrivning? Problemet som Charmaz (2005) lyfter är att forskare påstår att resul-
tatet är en Grundad teori när de facto endast delar av den analytiska processen följts. 
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ning, handling och process, vilket överensstämmer med hans bakgrund i 
symbolisk interaktionism och pragmatism (ibid.). Liksom Glaser utvecklade 
Strauss, tillsammans med Corbin ett robust ramverk för hur forskaren ska 
utföra Grundad teori. Enligt Charmaz (2005) är båda dessa ramverk en indi-
kation på författarnas positivistiska utgångspunkt och till skillnad från Gla-
ser, Strauss och Corbin anser inte Charmaz att teorier upptäcks, de konstrue-
ras (Charmaz, 2006). I olika skrifter beskriver Charmaz sitt perspektiv som 
socialkonstruktionistisk eller konstruktivistisk Grundad teori (Bryant & 
Charmaz, 2010; Charmaz, 2005, 2006). Charmaz (2006) skriver 

[…] we are part of the world we study and the data we collect. We construct 
our grounded theories through our past and present involvements and  
interactions with people, perspectives, and research practices. (s. 10) 

Charmaz (2005, 2006) betonar även forskarens referensram vilket Glaser 
och Strauss (1967) även nämner ”Of course, the researcher does not ap-
proach reality as a tabula rasa. He must have a perspective that will help 
him see relevant data and abstract significant categories from his scrutiny of 
data.” (s. 3, fotnot 3). Charmaz (2005, 2006) beskriver att, för att en Grundad 
teori ska kunna konstrueras, måste forskaren likt i övriga beskrivningar av 
Grundad teori, utgå från en kontinuerlig urvalsprocess, vars syfte är att skapa 
förutsättningar för att konstruera kategorier samt mätta dem. I ett första ske-
de minimeras skillnaderna i urvalet för att möjliggöra att liknande data sam-
las in. På så vis kan forskaren identifiera viktiga skillnader tidigt och definie-
ra under vilka villkor kategorin gäller (Glaser & Strauss, 1967). Maximering 
innebär att forskaren försöker öka skillnaderna mellan grupperna för att på så 
vis samla annan och varierad data för kategorierna. Genom att erhålla skill-
nader kan forskaren dels finna det mest enhetliga, dels tydliggöra de mest 
relevanta skillnaderna 

Maximizing brings out the widest possible coverage on ranges, continua,  
degrees, types, uniformities, variations, causes, conditions, consequences, 
probabilities of relationships, strategies, process, structural mechanisms, and 
so forth, all necessary for elaboration of the theory. (ibid., s. 57) 

Glaser och Strauss (1967) menar också att det är viktigt att forskaren kom-
mer ihåg att urvalet måste vara aktivt för att ge teoretiskt relevant data som 
sedan måste analyseras kontinuerligt för att se vart nästa teoretiska fråga 
leder forskaren. I den analytiska processen i Grundad teori är det svårt att 
urskilja ett steg i forskningen från ett annat, exempelvis influerar urvalet 
dataanalysen, som i sin tur påverkar det nya urvalet. I figur 5.2 sammanfattas 
hela forskningsprocessen i Grundad teori och i denna studie har främst pro-
cess 4-6 beaktats.  
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Figur 5.2. Schematisk bild av en forskningsprocess inom Grundad teori (efter Bry-
man, 2008, s. 545). 

Process 4 berör kodningen av data och är en av de mest centrala processerna 
i Grundad teori (Bryman, 2008). Kodningen beskrivs i huvudsak identiskt av 
olika författare (ex. Charmaz, 2006; Corbin & Strauss, 2008; Glaser, 1992) 
men för en genomgång av de fundamentala skillnaderna i metoderna hänvi-
sas till Bryant och Charmaz (2010) samt Hartman (2001)76. Kodningens syfte 
är bland annat ”att ta reda på vad data handlar om” (Thornberg & Forslund 
Frykedal, 2009, s. 41) och det är forskaren som konstruerar koderna (Char-
maz, 2006). I kodningsprocessen är koderna föränderliga eftersom de beror 
på vad data indikerar och forskaren, som definierar koden, gör det på grund 
av sina idéer och förmågor (ibid.). Det medför att olika forskare skapar egna 
koder även om samma empiri utnyttjas. 

Det första kodningssteget handlar om att lära känna empirin, ställa frågor 
till empirin och börja koda förutsättningslöst. Ord, rader, meningar, stycken 
och helheter kan kodas. Koden behöver inte ha en viss form utan det centrala 
är att den beskriver empirin på ett för forskaren relevant sätt. Koden är ett 
arbetsnamn och eftersom den är föränderlig är det viktigt att inte fastna i 
                               
76 I beskrivningarna och omskrivningarna av de olika författarnas beskrivningar framkommer 
att Corbin och Strauss analysmetod medför att mönstren kommer fram snabbare, litteraturen 
kan användas tidigare, etcetera (Bryman, 2008; Charmaz, 2005, 2006; Corbin & Strauss, 
2008; Glaser, 1978, 1992; Glaser & Strauss, 1967; Hartman, 2001; Taber, 2000; Thornberg & 
Forslund Frykedal, 2009). 
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Figur 5.2. Schematisk bild av en forskningsprocess inom Grundad teori (efter Bry-
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76 I beskrivningarna och omskrivningarna av de olika författarnas beskrivningar framkommer 
att Corbin och Strauss analysmetod medför att mönstren kommer fram snabbare, litteraturen 
kan användas tidigare, etcetera (Bryman, 2008; Charmaz, 2005, 2006; Corbin & Strauss, 
2008; Glaser, 1978, 1992; Glaser & Strauss, 1967; Hartman, 2001; Taber, 2000; Thornberg & 
Forslund Frykedal, 2009). 



 74

benämningen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). När koderna jämförs 
går det att finna skärningspunkter mellan dem. Dessa koder samlas ihop och 
om det går att formulera en definition för koderna utvecklas en kategori. I 
och med att olika kategorier också kan samlas ihop ökar abstraktionen. I 
samband med denna analys skapas kärnkategorierna (Glaser & Strauss, 
1967).  

I kodningen är konstant komparation eller konstant jämförande analys 
central (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Glaser och Strauss förkla-
rade den konstant jämförande analysen som ”[…] while coding an incident 
for a category, compare it with the previous incidents in the same and differ-
ent groups coded in the same category.” (s. 106, kursivt i original), vilket 
beskrivs explicit på svenska av Thornberg och Forslund Frykedal (2009) 

Du jämför data med data, koder med koder, data med koder, kategorier med 
kategorier, data med kategorier, koder med kategorier et cetera. Gamla och 
nya koder och kategorier jämförs med varandra och med nya inkommande 
data. (s. 55) 

När inga nya data förändrar kategorins egenskaper och samma belägg åter-
kommer blir forskaren empiriskt övertygad om att kategorin är mättad (Gla-
ser och Strauss, 1967). När så sker ska forskaren försöka utöka data för att 
vara säker på att mättnaden även baseras på skillnader mellan grupper. För-
fattarna är även noga med att olika data ska användas eftersom mättnad inte 
kan nås om endast en företeelse i en grupp studeras. Genom att mätta kate-
gorierna vet forskaren att de ur empirin konstruerade kategorierna är rele-
vanta. 

5.3 Analysmetoden i avhandlingen i relation till 
Niedderer och Grundad teori 

5.3.1 Principer under hela analysprocessen 
Med principer under hela analysen menas de riktlinjer som styrt dataanaly-
sen som inte kan anses som specifika för en enskild studie. Dessa är inbördes 
beroende och därmed svåra att särskilja från varandra. Därför ska beskriv-
ningarna nedan ses som relaterade principer och inte som unika principer. 

• Sammanställa data 
För att möjliggöra den efterföljande kodningen av data sammanställdes eller 
transkriberades empirin omedelbart efter att den samlats in. Om frågan var 
ställd så att det på förhand fanns olika svarsalternativ räknades frekvenserna 
ut och en första resultatsammanställning formulerades.   
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• Förklara felaktiga svar 
En av principerna var att beskriva studenternas felaktiga svar på specifika 
uppgifter. Den analytiska processen var främst baserad på analysmetoden 
beskriven av Niedderer (2001) då denna analysmetod tydligare än Grundad 
teori beskriver ämnesinnehållet som en referensram i den dataanalytiska 
processen. 

• Beskriva mönster 
En annan princip var att beskriva mönster i empirin. Denna princip var rela-
terad till principen ovan eftersom dataanalysen att förklara felaktiga svar 
också innebär att studera empiri för att finna mönster. Att beskriva mönster 
innebar emellertid att dataanalysen utgick från en större del av det empiriska 
materialet, ett förfarande som var särskilt betonat i huvudstudien77. I den 
dataanalytiska processen konstruerades de underliggande föreställningarna 
som beskrivningar av inte enbart felaktiga svar, det vill säga all empiri ana-
lyserades förutsättningslöst. Den analytiska processen var i det skedet mer 
baserad på Charmaz (2005, 2006) beskrivningar av socialkonstruktivistisk 
Grundad teori. Det finns emellertid inget hinder att även förankra dataanaly-
sen i Niedderers (2001) analysmetod eftersom syftet med den också är att 
förklara mönster i empirin. I varje föreställning beskrivs de mönster som 
bygger upp föreställningen. 

Den empiriska evidens som ges måste självklart läsas mot bakgrunden att 
den iterativa processen medför att det är en bild som forskaren ska måla. 
Uppenbar evidens ibland saknades, men efter upprepad systematisk genom-
läsning av det empiriska materialet och tolkning av studenternas påståenden, 
motiveringar och svar, framträdde en bild. Det är viktigt att komma ihåg att 
om en student uttryckte någonting var det inte evidens för att studenten hade 
denna uppfattning. Det var snarare så att det var evidens för tolkningen och 
mönstret. Att tolka samt vrida och vända på empirin var enklare i intervju-
transkripten eftersom studenterna själva fått utveckla sina svar. Även evi-
dens från enkäter och tentamensfrågor inkluderades för att möjliggöra för-
djupande och breddande kontraster i denna bild. Evidens inkluderades för att 
motivera tolkningen, men i efterhand är det i princip omöjligt att välja ett 
citat som tydligt visar; Ja, så är det…  

• Kodning och mättnad 
För att konstruera föreställningarna krävdes att empirin kodades. För att 
beskriva empirin utvecklades koder vilka indikerade en viss kvalité i svaret. 
I det första kodningssteget handlade det om att lära känna empirin, ställa 
frågor till empirin och koda förutsättningslöst. Att koda materialet var såle-

                               
77 Att denna analys betonades i huvudstudien berodde på nedläggningen av kemi vilket med-
förde att antalet informanter minskade. I empirin söktes generella mönster samt mönster för 
de svar som gavs på särskilda uppgifter.  
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des en grundläggande princip med stark förankring i Grundad teori. Ord, 
rader, meningar, stycken och helheter kodades, vilket medförde att olika 
evidens kunde kodas med samma kod. De konstruerade koderna var emeller-
tid inte statiska utan utvecklades vartefter analysen fortskred. I exempelvis 
pilotstudien med studenter utvecklades koder som beskrivning av studenter-
nas svar på enstaka frågor. När gemensamma mönster bland koderna på en 
fråga jämfördes kunde mer generella koder konstrueras. Den mer generella 
koden formulerades som en kategori och i samband med att kategorierna för 
flera frågor jämfördes kunde mer generella eller abstrakta koder och katego-
rier, även kallade föreställningar, konstrueras. I samband med att föreställ-
ningarna utvecklades och ny empiri samlades in reviderades gamla koder 
och föreställningar eller så konstruerades nya. Föreställningen ansågs som 
mättad då ingen ytterligare evidens förändrade föreställningens definition 
när den applicerades på det empiriska materialet (jfr. Glaser & Strauss, 
1967).  

• Ökad generaliserbarhet, abstraktion och datareduktion 
En princip i dataanalysen var att öka generaliserbarheten. Med det menas här 
att större delar av det empiriska materialet skulle inkluderas vartefter analy-
sen fortskred. Generaliserbarheten hade alltså med föreställningens möjliga 
applicering över en större mängd av empirin att göra och inte med generali-
seringen mot tidigare forskning. I den analytiska processen blev föreställ-
ningen mer komplex och abstrakt i och med att mer empiri inkluderades. På 
så vis medförde den analytiska processen även datareduktion eftersom flera 
koder slogs samman under en kategori. 

• Ett gradvis förändrat och fokuserat syfte  
Den analytiska processen drevs framåt av att de empiriska studierna medför-
de att syftet reviderades. När kategorierna konstruerades under huvudstudien 
blev det nödvändigt att designa en ny studie för att samla in empiriska evi-
dens så att de konstruerade kategorierna kunde testas. I de stegen omformu-
lerades syftet gradvis från att vara brett och täcka hela ämnesområdet kemisk 
termodynamik till att fokuseras mot entalpi, entalpiförändring och relaterade 
begrepp. Att gradvis fördjupa och fokusera syftet för studien, datainsamling-
en och dataanalysen är ett viktigt steg i den kvalitativa forskningsprocessen 
eftersom dataanalysen hjälper forskaren att finna intressanta aspekter att 
rikta forskningen mot. Därmed förändras det ursprungliga syftet. 

• Ämnesinnehållet 
Eftersom det är en ämnesdidaktisk avhandling med utgångspunkt i kemi har 
ämnesinnehållet varit en princip som analysen utgick från. Även om kemisk 
termodynamik var den ursprungliga utgångspunkten för de empiriska studi-
erna medförde dataanalysen att syftet med studierna gradvis förändrades och 
fokuserades. Samtidigt ändrades forskarens förståelse av ämnesinnehållet på 
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grund av att ämnesinnehållet om entalpi och dess förändring ändrades när 
studenter från en högre utbildningsnivå inkluderades. När studenternas för-
klaringar, beskrivningar och motiveringar jämfördes med definitionen för 
entalpi och entalpiförändring väcktes frågor som medförde att forskaren var 
tvungen att ifrågasätta och revidera sin syn på ämnesinnehållet för att förstå 
studentens svar. Det innebar att forskarens referensram rörande ämnesinne-
hållet förändrades vartefter analysen fortskred trots att ämnesinnehållet i 
grunden var detsamma.  

• Använda litteraturen 
I samband med att hypoteser, kategorier och föreställningar formulerades 
som resultat i de olika empiriska studierna inkluderades litteratur som jämfö-
relse. Att inkludera referenslitteratur tidigt i forskningsprocessen förespråkas 
ej av Glaser (1992) eller Charmaz (2006), men förfarandet är i enlighet med 
Niedderers (2001) analysmetod samt Corbin och Strauss (2008).  

• Interrater-agreement 
För att säkerställa att föreställningarna som konstruerats var tillförlitliga har 
andra personer fått tillämpa de under forskningsprocessen formulerade kate-
gorierna och föreställningarna. Ett interrater reliability test, det vill säga hur 
väl två oberoende personer kategoriserade svaren, utfördes och R78 för varje 
kategori under pilotstudien var mellan 0,67 och 0.98 efter att samtal om ka-
tegoriseringen förts. Den kategori som fick lägst överensstämmelse, katego-
rin övrigt, tillämpades endast på två svar av 64. Under huvudstudien och 
fördjupningsstudien kategoriserade forskaren och huvudhandledaren vid 
flera tillfällen utsagorna på uppgifterna U6ab, U7ab, U7ab* samt U8ab med 
de konstruerade logiska föreställningarna. Vid alla de tillfällen då olika kate-
goriseringar upptäcktes diskuterades skillnaderna samt definitionerna av 
föreställningarna. Genom den kontinuerliga granskningen av föreställningar-
na nåddes nästan fullständig överensstämmelse mellan de två bedömarna vid 
den sista jämförande bedömningen. 

Det var inte bara svar på uppgifterna som kategoriserades, exempelvis 
applicerades en av de konstruerade föreställningarna F1.1 Mantra, se avsnitt 
6.1, på uppgift 5ab (U7ab) i huvudstudiens första tentamen (HST1a, se bila-
ga 10). Där var kategoriseringen, efter en genomgång och revidering, iden-
tisk mellan de två bedömarna. Föreställning F4 samt F5 applicerades på frå-
gorna HST1a 5ab (U7ab) och föreställning F2, F4 och F5 användes även för 

                               
78    ,  
där A är då båda personerna markerat ett påstående som kategori X, B är att person 1 men inte 
person 2 markerat ett påstående som kategori X samt C att person 2 men inte person 1 marke-
rat ett påstående som kategori X (Enghag, Gustafsson, & Jonsson, 2007). 
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78    ,  
där A är då båda personerna markerat ett påstående som kategori X, B är att person 1 men inte 
person 2 markerat ett påstående som kategori X samt C att person 2 men inte person 1 marke-
rat ett påstående som kategori X (Enghag, Gustafsson, & Jonsson, 2007). 
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analys av intervjumaterialet. För F2 artefakten nåddes total överensstämmel-
se efter en diskussion och revidering, medan de övriga föreställningarna 
visade sig mer problematiska. Anledningen var att bedömarna kom från oli-
ka ämnestraditioner. Författaren konstruerade föreställningarna med förank-
ring i sin referensram medan huvudhandledarens bakgrund inom fysik och 
fysikdidaktik möjliggjorde andra synsätt. Det rådde consensus om att det 
gick att betrakta empirin olika men då huvudhandledaren kategoriserade 
uppgift U7ab under en pågående diskussion nåddes fullständig överens-
kommelse. Föreställning F3 samt föreställning F9 har endast tillämpats av 
forskaren, men huvudhandledaren är införstådd med principen bakom före-
ställningarna och har gett synpunkter för att förtydliga föreställning F3.  

5.3.2 Två beskrivningar av en förändrad och fokuserad 
dataanalysprocess samt konstruktionen av ett analytiskt verktyg 
Eftersom analysprocessen medförde en gradvis precisering av studiens syfte, 
samtidigt som preciseringen av syftet medförde att analysprocessen föränd-
rades exemplifieras, i detta avsnitt, denna sammanlänkade process. Med 
utgångspunkt i två av de formulerade föreställningarna, F1 och F5, tydlig-
görs den analytiska processen från pilotstudien med studenter fram till och 
med fördjupningsstudien. Därefter ges en beskrivning av konstruktionen av 
ett analytiskt verktyg som möjliggjorde formuleringen av föreställning F3. I 
texten återfinns autentiska beskrivningar av hypoteser, kategorier och före-
ställningar. Det går att se beskrivningar som en progression av resultatet sett 
från hypoteser i pilotstudien med studenter, via kategorier i huvudstudien till 
föreställningar i fördjupningsstudien. Från ett dataanalytiskt embryo till ett 
resultat uttryckt som en föreställning. Men eftersom det är autentiska be-
skrivningar som ges kan det ibland finnas andra uttryckssätt. Kategori an-
vänds exempelvis som en produkt av den iterativa dataanalysen, det vill säga 
som en beskrivning. Exempelvis grundar sig de under pilotstudien formule-
rade hypoteserna på kategorier som tillkommit under dataanalysen.  

Generellt gäller att dessa hypoteser från pilotstudien med studenter för-
kortas med Hx, men under huvudstudien förkortades de beskrivande katego-
rierna från första början också med Hx. Här får kategorin en annan betydelse 
än tidigare då den inte längre bygger upp en hypotes. Men som i pilotstudien 
är kategorin en produkt av den iterativa analysen. Kategorin är således det 
som beskriver det centrala. I den senare delen av huvudstudien och fördjup-
ningsstudien användes kategori synonymt med föreställning. Dessa beteck-
nades på olika sätt, oftast föreställning X eller föreställning Fx. Resultatet i 
avhandlingen följer det sistnämnda skrivsättet. I tabellhuvuden, tabelltext 
och löpande text kommer det förhoppningsvis att tydligt framgå vad som 
avses. I slutet av detta kapitel kommer läsaren också att läsa Kx. Det är en 
kategori som inte är en föreställning utan en del av det utvecklade analytiska 
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verktyget. Föreställning F3 är sedan formulerad baserad på den analys som 
är utförd med kategorierna i det analytiska verktyget.  

Endast föreställning F1 innehåller delföreställningar, men i den analytiska 
processen har flera föreställningar innehållit delföreställningar. Alla nu pre-
senterade föreställningar innehåller mönster och ett mönster är det som byg-
ger upp föreställningen, se punkten Beskriva mönster ovan. 

Analysprocessen för föreställning F1 
Föreställning F1 Mantrat entalpiförändringen som värme vid konstant tryck 
är ett av resultaten i denna studie, se avsnitt 6.1. Formuleringen av föreställ-
ningen utvecklades iterativt i enlighet med att forskningens syfte fokuserades 
under processen. I figur 5.3 nedan beskrivs den dataanalytiska processen 
som om den vore linjär, exempelvis att data i huvudstudien kategoriserades 
med den från pilotstudien med studenter formulerade hypotesen H13 Studen-
ten har svårt att förstå att H mäts som värme vid konstant tryck då endast 
tryck-volym-arbete är tillåtet (se bilaga 24), och kategorier rörande skillna-
der/inga skillnader mellan H och U konstruerades. I verkligheten var 
varje pil i figuren en mängd iterationer, det vill säga steg fram och tillbaka 
mellan de beskrivande kategorierna och data. Från föreställning 1, vilket var 
det formulerade resultatet i huvudstudien till föreställning F1, vilket är resul-
tatet i fördjupningsstudien, ägde flera mindre gradvis förändringar rum. För 
att förtydliga den komplexa processen beskrivs nedan ett urval av alla för-
ändringar.  

Under pilotstudien med studenter framkom att studenterna inte kände till 
varför entalpi introduceras i den vetenskapliga terminologin. Dessutom exi-
sterade 21 koder som indikerade hur studenterna förklarade, motiverade och 
beskrev entalpi och dess förändring. Kodningsprocessen var, likt i Grundad 
teori, ett sätt att lära känna empirin och börja beskriva den. Då koderna jäm-
fördes kunde olika beskrivande kategorier konstrueras. Konstruktionen av 
dessa följde Niedderers (2001) beskrivning. Kategorier låg därefter som 
grund för ett resultat, en hypotes, som var tvungen att undersökas vidare. 
Den hypotes som då delvis inkluderade det som föreställning F1 nu beskri-
ver, var hypotes H13. 



 78

analys av intervjumaterialet. För F2 artefakten nåddes total överensstämmel-
se efter en diskussion och revidering, medan de övriga föreställningarna 
visade sig mer problematiska. Anledningen var att bedömarna kom från oli-
ka ämnestraditioner. Författaren konstruerade föreställningarna med förank-
ring i sin referensram medan huvudhandledarens bakgrund inom fysik och 
fysikdidaktik möjliggjorde andra synsätt. Det rådde consensus om att det 
gick att betrakta empirin olika men då huvudhandledaren kategoriserade 
uppgift U7ab under en pågående diskussion nåddes fullständig överens-
kommelse. Föreställning F3 samt föreställning F9 har endast tillämpats av 
forskaren, men huvudhandledaren är införstådd med principen bakom före-
ställningarna och har gett synpunkter för att förtydliga föreställning F3.  

5.3.2 Två beskrivningar av en förändrad och fokuserad 
dataanalysprocess samt konstruktionen av ett analytiskt verktyg 
Eftersom analysprocessen medförde en gradvis precisering av studiens syfte, 
samtidigt som preciseringen av syftet medförde att analysprocessen föränd-
rades exemplifieras, i detta avsnitt, denna sammanlänkade process. Med 
utgångspunkt i två av de formulerade föreställningarna, F1 och F5, tydlig-
görs den analytiska processen från pilotstudien med studenter fram till och 
med fördjupningsstudien. Därefter ges en beskrivning av konstruktionen av 
ett analytiskt verktyg som möjliggjorde formuleringen av föreställning F3. I 
texten återfinns autentiska beskrivningar av hypoteser, kategorier och före-
ställningar. Det går att se beskrivningar som en progression av resultatet sett 
från hypoteser i pilotstudien med studenter, via kategorier i huvudstudien till 
föreställningar i fördjupningsstudien. Från ett dataanalytiskt embryo till ett 
resultat uttryckt som en föreställning. Men eftersom det är autentiska be-
skrivningar som ges kan det ibland finnas andra uttryckssätt. Kategori an-
vänds exempelvis som en produkt av den iterativa dataanalysen, det vill säga 
som en beskrivning. Exempelvis grundar sig de under pilotstudien formule-
rade hypoteserna på kategorier som tillkommit under dataanalysen.  

Generellt gäller att dessa hypoteser från pilotstudien med studenter för-
kortas med Hx, men under huvudstudien förkortades de beskrivande katego-
rierna från första början också med Hx. Här får kategorin en annan betydelse 
än tidigare då den inte längre bygger upp en hypotes. Men som i pilotstudien 
är kategorin en produkt av den iterativa analysen. Kategorin är således det 
som beskriver det centrala. I den senare delen av huvudstudien och fördjup-
ningsstudien användes kategori synonymt med föreställning. Dessa beteck-
nades på olika sätt, oftast föreställning X eller föreställning Fx. Resultatet i 
avhandlingen följer det sistnämnda skrivsättet. I tabellhuvuden, tabelltext 
och löpande text kommer det förhoppningsvis att tydligt framgå vad som 
avses. I slutet av detta kapitel kommer läsaren också att läsa Kx. Det är en 
kategori som inte är en föreställning utan en del av det utvecklade analytiska 

 79

verktyget. Föreställning F3 är sedan formulerad baserad på den analys som 
är utförd med kategorierna i det analytiska verktyget.  

Endast föreställning F1 innehåller delföreställningar, men i den analytiska 
processen har flera föreställningar innehållit delföreställningar. Alla nu pre-
senterade föreställningar innehåller mönster och ett mönster är det som byg-
ger upp föreställningen, se punkten Beskriva mönster ovan. 

Analysprocessen för föreställning F1 
Föreställning F1 Mantrat entalpiförändringen som värme vid konstant tryck 
är ett av resultaten i denna studie, se avsnitt 6.1. Formuleringen av föreställ-
ningen utvecklades iterativt i enlighet med att forskningens syfte fokuserades 
under processen. I figur 5.3 nedan beskrivs den dataanalytiska processen 
som om den vore linjär, exempelvis att data i huvudstudien kategoriserades 
med den från pilotstudien med studenter formulerade hypotesen H13 Studen-
ten har svårt att förstå att H mäts som värme vid konstant tryck då endast 
tryck-volym-arbete är tillåtet (se bilaga 24), och kategorier rörande skillna-
der/inga skillnader mellan H och U konstruerades. I verkligheten var 
varje pil i figuren en mängd iterationer, det vill säga steg fram och tillbaka 
mellan de beskrivande kategorierna och data. Från föreställning 1, vilket var 
det formulerade resultatet i huvudstudien till föreställning F1, vilket är resul-
tatet i fördjupningsstudien, ägde flera mindre gradvis förändringar rum. För 
att förtydliga den komplexa processen beskrivs nedan ett urval av alla för-
ändringar.  

Under pilotstudien med studenter framkom att studenterna inte kände till 
varför entalpi introduceras i den vetenskapliga terminologin. Dessutom exi-
sterade 21 koder som indikerade hur studenterna förklarade, motiverade och 
beskrev entalpi och dess förändring. Kodningsprocessen var, likt i Grundad 
teori, ett sätt att lära känna empirin och börja beskriva den. Då koderna jäm-
fördes kunde olika beskrivande kategorier konstrueras. Konstruktionen av 
dessa följde Niedderers (2001) beskrivning. Kategorier låg därefter som 
grund för ett resultat, en hypotes, som var tvungen att undersökas vidare. 
Den hypotes som då delvis inkluderade det som föreställning F1 nu beskri-
ver, var hypotes H13. 



 80

 
Figur 5.3. Översiktlig bild av dataanalysen från PSs till FS för konstruktionen av 
föreställning F1 (jfr. Niedderer, 2001). Datum i figuren hänvisar till tidpunkten för 
formuleringen.  

Hypotesen H13 låg som grund för den fortsatta dataanalysen i huvudstudien.  
Studenternas svar jämfördes med hypotesen och kategoriserades in under 
den. I samband med denna process konstruerades istället beskrivande kate-
gorier iterativt och dessa förkortades också med H. Genom analysen av em-
pirin formulerades, bland andra, kategorierna H2 Hur förklarar studenterna 
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skillnaderna mellan entalpi- och energiförändring och H3 Det är ingen 
skillnad mellan H och E (090811). Den iterativa processen utvecklade 
kategorier, koder och definitioner vidare och ett resultat i fem punkter for-
mulerades (090929), se ovan i figur 5.3. 

Under den gradvisa utvecklingen av kategorierna formulerades föreställ-
ning 1 Mantrat: entalpiförändring som värme vid konstant tryck. Den bestod 
av två delföreställningar 1.1 Ingen student konstaterar att då trycket varierar 
är entalpiförändringen som värme ej definierad, samt 1.2 Entalpiförändring-
en som värme vid konstant tryck och volym (091216). För att dåvarande 
föreställning 1 skulle kunna betraktas som ett faktiskt resultat krävdes att den 
kunde appliceras på ny empiri och därmed generaliseras och bli mättad.  

När fördjupningsstudien genomfördes var således syftet primärt att mätta 
kategorin eller föreställningen. Det framkom dock i samband med dataanaly-
sen att även annan ämnesteori var tvungen att beaktas. Orsaken var skillna-
den i utbildningsnivå. Från formuleringen av föreställning 1 och under fyra 
månaders tid ändrades endast definitionen och den empiri som fungerade 
som evidens för föreställningen i liten omfattning. Nedan sammanfattas de 
viktigaste skillnaderna.  

Under analysen av empirin från fördjupningsstudien konstaterades för 
första gången att en student uttryckte att entalpiförändringen som värme inte 
var definierad om trycket varierade. Det medförde att delföreställning 1.1 
var tvungen att ändras. Formuleringen blev Då trycket varierar är entalpiför-
ändringen fortfarande värmet (100409). I samband med att dataanalysen 
fortskred strukturerades föreställningarna om. Det berodde på uppdelningen i 
de två huvudsakliga typerna av föreställningar, de underliggande och de 
logiska (100430). Föreställning 1 numrerades om till F3 och betraktades som 
en underliggande föreställning. Definitionen av föreställningen var emeller-
tid komplex och kännedom om ämnesinnehållet krävdes för att kunna till-
lämpa och förstå den. Därför formulerades den återigen om, denna gång för 
att explicit indikera vad det faktiska problemet var. När så skedde numrera-
des den samtidigt om till F4 och delföreställningarna var F4.1 Kravet kon-
stant tryck uttrycks explicit, men beaktas ej då svarsalternativet väljs, samt 
F4.2 Förutsättningen att trycket måste vara konstant nämns inte då entalpi-
förändringen som värme ska motiveras (100506). I avsnitt 6.1 presenteras 
föreställning F1 Mantrat entalpiförändringen som värme vid konstant tryck 
som den var formulerad då beslutet att tillfälligt avsluta den iterativa proces-
sen togs (nu gällande).  
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Analysprocessen för föreställning F5 
Föreställning F5 Entalpi och entalpiförändring beskriver identiska aspekter 
av en kemisk reaktion, är ett av resultaten i denna studie, se avsnitt 6.5. For-
muleringen av föreställningen har utvecklats iterativt i enlighet med att 
forskningens syfte, under processen, fokuserats mot entalpi, entalpiföränd-
ring och relaterade begrepp. I samband med analysen av empirin i pilotstudi-
en med studenter konstruerades bland andra kategorin P: Process, se figur 
5.4 nedan. Den definierades som Då studenten uttrycker att entalpi är någon 
form av förändring av energi eller värme (061105). Kategorin hade en kod 
och definition knuten till sig, exempelvis ingick utveckling, omvandling och 
överföring som koder och i definitionen för kategorin fanns ingen uppdel-
ning på värme eller energi. Genom att inkludera olika empirisk evidens ägde 
ett datareducerande steg rum. Cirka fem månader senare hade kategorin bytt 
benämning till C Förändring och definitionen nyanserats till: När studenten 
uttrycker att entalpin är någon förändring i energi eller värme (070426). 
Koderna som ingick i kategorin hade utvecklats, exempelvis ingick konsum-
tion och förändring.  

Till ESERA79-konferensen i Malmö hade kategorisystemet utvecklats yt-
terligare till att bli ett tvådimensionellt kategorisystem, se tabell 5.1 nedan.  

Tabell 5.1. 2D-kategorisering av studenters svar om entalpi. Omarbetad från original 
för att passa avhandlingens format (070821-25). 

       Innehåll 
 
Egenskaper 

Energi E Bindningsenergi BE Värme q Annat O 

Förändring C Energiföränd-
ring  

Det är energin som 
krävs för att bryta 
en kemisk bindning 

Värmeöver-
föring 

 

Kvantifierbar 
Q 

Energivärde Hur mycket energi 
som finns i bind-
ningen 

Mängden 
värme 

Jag tror man kan 
räkna med det 

Neutral N Det är energi  Något med 
värme 

 

Figur F Det är energi i 
ett diagram 

  Det är en skala 

Annat O    Det enda jag kan 
komma på är 
smältentalpi från 
fysiken (gymnasiet) 

I det tvådimensionella kategorisystemet var dimensionerna Innehåll och 
Egenskaper. Innehåll bestod av kategorierna E, BE, q och O. Egenskaper 
bestod av kategorierna C, Q, N, F och O. 
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Figur 5.4. Översiktlig bild av dataanalysen från PSs till FS för konstruktionen av 
föreställning F5 (jfr. Niedderer, 2001). Datum i figuren hänvisar till tidpunkten för 
formuleringen. 
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och värme som tillstånd och processer 
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b. Entalpi, Gibbs fria energi och entropi betraktas som 
energiformer 
c. Energi används som både tillstånd och process (080811) 
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(090407) 
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(090407) 
 
Resultat i tre punkter 
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tillstånds- och processbegrepp när dem förklarar/ 
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*Begreppet värme har flera innebörder.  
- Uttrycks både som T och T. Relaterad till H1 
- Uttrycks både som E och E. Relaterad till H1 (090929) 
 
FÖRESTÄLLNING 
Ihop blandning av begreppen  
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Även om studentsvaren kunde beskrivas med det tvådimensionella kategori-
systemet i tabell 5.1 var känslan att själva problemet inte gick att komma åt 
med kategorierna. Om en student beskrev entalpi som värmeöverföring, vad 
var i så fall problemet? Med utgångspunkt i den referensram som konstrue-
rats tolkades svaret. För det första beskrivs entalpi, som är en tillståndsfunk-
tion, som värme vilket i normalfallet istället indikerar en process (). För det 
andra är värme relaterat till entalpiförändringen (H). Var problemet att 
studenten uppfattade och tillämpade entalpi/entalpiförändring synonymt? 
Var ett annat problem att studenten inte skilde på tillstånd/process? Tankar 
väcktes om hur en möjlig beskrivning av studenternas svar skulle kunna 
formuleras. I samband med dessa tankar påbörjades en systematisk process 
att uttrycka studenternas problem som hypoteser uttryckta som förståelse. 
Relevanta hypoteser för den nu formulerade föreställningen F5 var bland 
andra  

• H11: Studenten har svårt att skilja mellan entalpi som tillstånd och en-
talpiförändring som process  

• H21: Studenten har svårt att skilja på energi, arbete och värme som till-
stånd och processer. (080811, se bilaga 24) 

Den tidiga analytiska processen hade tydliga kopplingar till det kodande 
analyssteget i Grundad teori och det första steget var, liksom i Charmaz 
(2005, 2006) beskrivning av Grundad teori, induktivt och relaterat till fors-
karens referensram. Sett över hela den analytiska processen i pilotstudien 
med studenter kan den beskrivas som iterativ. Resultatet var de skapade hy-
poteserna som kunde undersökas vidare, se figur 5.5 nedan.  

 
Figur 5.5. Övergripande beskrivning av hela den iterativa analysprocessen i PSs (jfr. 
Niedderer, 2001; Charmaz, 2005; 2006). Se bilaga 25 för Carsons och Watsons 
(1999) påståenden. 

1  Sök efter evidens och 
motevidens i data  
 
2  Utveckla och revidera 
kategorier då data läses 
upprepade tillfällen  
 

- Uppgifter från 
tidigare forskning  
 
- Generellt syfte  
kemisk termody-
namik 
 
- H = U + pV 
H = U +pV 
H = qp 
 
- Påståenden  
Carson och Wat-
son (1999) 
  

PÅVERKAN                      RESULTAT  DATA 

- Svar från skriftliga 
källor 
 
- Intervjutranskript 
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GENERERING 
AV  

HYPOTESER 
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I huvudstudien fungerade hypoteserna som det första steget i dataanalysen. 
På grund av att hypoteserna var generellt formulerade och syftet med analy-
sen fokuserades mot att beskriva felaktiga svar rörande entalpi och dess för-
ändring utvecklades nya koder för att beskriva empirin. I analysen var en av 
koderna H = H, som indikerade att studenten använde entalpi som en be-
skrivning av entalpiförändring, det vill säga en problematik med tillståndet 
entalpi och processen entalpiförändring.  

Samtidigt utvecklades den beskrivande kategorin eller föreställningen En-
talpi(n) och entalpiförändring är begrepp som används synonymt. Den defi-
nierades som: När studenten ska motivera sina svar baserat på entalpi eller 
entalpiförändringar skiljer inte studenten på tillstånds- och processformen 
av begreppet. Studenten kan exempelvis beskriva att entalpin är negativ när 
den diskuterar exoterma reaktioner då entalpiförändringen är negativ, eller 
att entalpiförändringen ökar i en endoterm reaktion då det är entalpin som 
ökar. Föreställningen är således att studenten själv inte skiljer på hur de 
använder tillstånds- och processformen av begreppet utan de olika formerna 
används synonymt och entalpiförändringar kan exempelvis diskuteras med 
definitionen för entalpi eller vice versa (090407). Föreställningen förkorta-
des i detta skede med H och definitionen av föreställningen visar att den 
utvecklats i relation till hypotes H11 men att kodningen systematiserats. 
Samtidigt antyds i definitionen att föreställningen innehåller olika mönster, 
exempelvis entalpin är negativ när den diskuterar exoterma reaktioner då 
entalpiförändringen är negativ samt att entalpiförändringar kan exempelvis 
diskuteras med definitionen för entalpi. 

I den fortsatta iterativa processen skapades den beskrivande kategorin H1 
Tillstånd och/eller process definierad som: Om studenten antingen använder 
ett begrepp i sin tillståndsform trots att kontexten medför att studenten borde 
använda begreppet i sin processform eller det omvända tillämpas kategorin 
på svaret eller beskrivningen (090811). Kategorin H1 utvecklades vidare 
och ett resultat i tre punkter formulerades (090929), se figur 5.4. I slutet av 
2009 var ingen explicit föreställning om likheten mellan entalpi och entalpi-
förändring formulerad. Det berodde på att liknande koder för olika begrepp 
slagits samman till den beskrivande kategorin eller föreställningen Ihopb-
landning av begreppen definierad som: Föreställningen är en beskrivning av 
hur studenterna använder olika begrepp, exempelvis entalpi, entalpiföränd-
ring, energi, energiförändring och värme, på ett sådant sätt att de tenderar 
att ha liknande eller identisk innebörd. Med detta menas att då studenten 
tillämpar begreppen förefaller innebörden av begreppen att konvergera till 
en betydelse. Konsekvensen av att begreppen konvergerar blir således att då 
studenten tillämpar begreppen för att förklara en händelse eller ett fenomen 
kan de lika gärna tillämpa en annan uppsättning begrepp. Begreppen har 
liknande eller samma innebörd och kan beskrivas som synonyma. Föreställ-
ningens centrala delar är följande 



 84

Även om studentsvaren kunde beskrivas med det tvådimensionella kategori-
systemet i tabell 5.1 var känslan att själva problemet inte gick att komma åt 
med kategorierna. Om en student beskrev entalpi som värmeöverföring, vad 
var i så fall problemet? Med utgångspunkt i den referensram som konstrue-
rats tolkades svaret. För det första beskrivs entalpi, som är en tillståndsfunk-
tion, som värme vilket i normalfallet istället indikerar en process (). För det 
andra är värme relaterat till entalpiförändringen (H). Var problemet att 
studenten uppfattade och tillämpade entalpi/entalpiförändring synonymt? 
Var ett annat problem att studenten inte skilde på tillstånd/process? Tankar 
väcktes om hur en möjlig beskrivning av studenternas svar skulle kunna 
formuleras. I samband med dessa tankar påbörjades en systematisk process 
att uttrycka studenternas problem som hypoteser uttryckta som förståelse. 
Relevanta hypoteser för den nu formulerade föreställningen F5 var bland 
andra  

• H11: Studenten har svårt att skilja mellan entalpi som tillstånd och en-
talpiförändring som process  

• H21: Studenten har svårt att skilja på energi, arbete och värme som till-
stånd och processer. (080811, se bilaga 24) 

Den tidiga analytiska processen hade tydliga kopplingar till det kodande 
analyssteget i Grundad teori och det första steget var, liksom i Charmaz 
(2005, 2006) beskrivning av Grundad teori, induktivt och relaterat till fors-
karens referensram. Sett över hela den analytiska processen i pilotstudien 
med studenter kan den beskrivas som iterativ. Resultatet var de skapade hy-
poteserna som kunde undersökas vidare, se figur 5.5 nedan.  

 
Figur 5.5. Övergripande beskrivning av hela den iterativa analysprocessen i PSs (jfr. 
Niedderer, 2001; Charmaz, 2005; 2006). Se bilaga 25 för Carsons och Watsons 
(1999) påståenden. 

1  Sök efter evidens och 
motevidens i data  
 
2  Utveckla och revidera 
kategorier då data läses 
upprepade tillfällen  
 

- Uppgifter från 
tidigare forskning  
 
- Generellt syfte  
kemisk termody-
namik 
 
- H = U + pV 
H = U +pV 
H = qp 
 
- Påståenden  
Carson och Wat-
son (1999) 
  

PÅVERKAN                      RESULTAT  DATA 

- Svar från skriftliga 
källor 
 
- Intervjutranskript 

1 

2 

GENERERING 
AV  

HYPOTESER 

 85

I huvudstudien fungerade hypoteserna som det första steget i dataanalysen. 
På grund av att hypoteserna var generellt formulerade och syftet med analy-
sen fokuserades mot att beskriva felaktiga svar rörande entalpi och dess för-
ändring utvecklades nya koder för att beskriva empirin. I analysen var en av 
koderna H = H, som indikerade att studenten använde entalpi som en be-
skrivning av entalpiförändring, det vill säga en problematik med tillståndet 
entalpi och processen entalpiförändring.  

Samtidigt utvecklades den beskrivande kategorin eller föreställningen En-
talpi(n) och entalpiförändring är begrepp som används synonymt. Den defi-
nierades som: När studenten ska motivera sina svar baserat på entalpi eller 
entalpiförändringar skiljer inte studenten på tillstånds- och processformen 
av begreppet. Studenten kan exempelvis beskriva att entalpin är negativ när 
den diskuterar exoterma reaktioner då entalpiförändringen är negativ, eller 
att entalpiförändringen ökar i en endoterm reaktion då det är entalpin som 
ökar. Föreställningen är således att studenten själv inte skiljer på hur de 
använder tillstånds- och processformen av begreppet utan de olika formerna 
används synonymt och entalpiförändringar kan exempelvis diskuteras med 
definitionen för entalpi eller vice versa (090407). Föreställningen förkorta-
des i detta skede med H och definitionen av föreställningen visar att den 
utvecklats i relation till hypotes H11 men att kodningen systematiserats. 
Samtidigt antyds i definitionen att föreställningen innehåller olika mönster, 
exempelvis entalpin är negativ när den diskuterar exoterma reaktioner då 
entalpiförändringen är negativ samt att entalpiförändringar kan exempelvis 
diskuteras med definitionen för entalpi. 

I den fortsatta iterativa processen skapades den beskrivande kategorin H1 
Tillstånd och/eller process definierad som: Om studenten antingen använder 
ett begrepp i sin tillståndsform trots att kontexten medför att studenten borde 
använda begreppet i sin processform eller det omvända tillämpas kategorin 
på svaret eller beskrivningen (090811). Kategorin H1 utvecklades vidare 
och ett resultat i tre punkter formulerades (090929), se figur 5.4. I slutet av 
2009 var ingen explicit föreställning om likheten mellan entalpi och entalpi-
förändring formulerad. Det berodde på att liknande koder för olika begrepp 
slagits samman till den beskrivande kategorin eller föreställningen Ihopb-
landning av begreppen definierad som: Föreställningen är en beskrivning av 
hur studenterna använder olika begrepp, exempelvis entalpi, entalpiföränd-
ring, energi, energiförändring och värme, på ett sådant sätt att de tenderar 
att ha liknande eller identisk innebörd. Med detta menas att då studenten 
tillämpar begreppen förefaller innebörden av begreppen att konvergera till 
en betydelse. Konsekvensen av att begreppen konvergerar blir således att då 
studenten tillämpar begreppen för att förklara en händelse eller ett fenomen 
kan de lika gärna tillämpa en annan uppsättning begrepp. Begreppen har 
liknande eller samma innebörd och kan beskrivas som synonyma. Föreställ-
ningens centrala delar är följande 



 86

• Entalpi är energiinnehåll 

• Värme är energi och entalpiförändring är värme 

• Entalpiförändring och energiförändring betyder energiförändring 

• Entalpi och entalpiförändring betyder entalpiförändring (091216) 

Formuleringen av en delföreställning med centrala delar var ett steg i den 
datareducerande processen, varvid abstraktionen ökade. Föreställningen och 
dess definition fortsatte dock att förändras i samband med fördjupningsstudi-
en och under våren 2010 formulerades föreställningen: Begreppen entalpi, 
energi och värme har en liknande innebörd. En av delföreställningarna var 
Entalpi och entalpiförändring beskriver identiska aspekter av en kemisk re-
aktion. Definitionen innehöll bland annat då studenten tillämpar entalpi är 
det generellt med betydelsen entalpiförändring. Studenten har processtänket 
när entalpi diskuteras och i större uträckning att underförstått är entalpi 
ungefär reaktionsentalpiliknande. I beskrivningen av föreställningen ingick 
även motiverad empirisk evidens i syfte att tydliggöra och mätta föreställ-
ningen (100329).  

I ett av de sista utkasten till resultatet var föreställning F4 formulerad 
som: Entalpi och entalpiförändring beskriver identiska aspekter av en kemisk 
reaktion (100430). Anledningen till återgången från delföreställning till före-
ställning var att kategorin som formulerades 091216 inte fungerade tillräck-
ligt väl då det empiriska materialet analyserades. Istället reviderades katego-
rin och likheten mellan entalpi och dess förändring var återigen en egen fö-
reställning. I dataanalysprocessen, från hypotes H11 i pilotstudien med stu-
denter till F4 i fördjupningsstudien, analyserades och konstruerades olika 
koder, föreställningar och definitioner i syfte att så tydligt som möjligt be-
skriva mönstren i det empiriska materialet. När föreställningen reviderats 
analyserades all empiri från huvud- och fördjupningsstudien med hjälp av 
föreställningen och en frekvenstabell sammanställdes, se avsnitt 6.5.5. I den 
var endast evidens från den skiftliga empirin inkluderad eftersom det var 
problematiskt att ge relativa frekvenser från intervjuerna. Den empirin fun-
gerade däremot som en del av definitionen av föreställningen.  

Analysprocessen för föreställning F3: Konstruktionen av ett analytiskt 
verktyg för tryckvolymarbete 
Under våren och hösten 2009 pågick analysen av empirin som berörde ental-
piförändringen och relationen till arbete. Den beskrivande kategorin Arbete 
är ett begrepp som behövs för att beskriva entalpiförändringen, formulerades 
(090407) och när dataanalysen fortsatte formulerades resultatet att studen-
terna främst förstår tryckvolymarbetet som en funktion av volymen 
(090804). Det var en känsla som uppstod när det empiriska materialet lästes 
igenom upprepade gånger. Det medförde att ett analysinstrument utveckla-
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des enkom för att undersöka mönstret. Analysinstrumentet var en matris för 
filtrering av hur studenten uttrycker trycket och volymens egenskaper då 
tryckvolymarbetet är i fokus, se tabell 5.2 nedan. 

Tabell 5.2. Matris för filtrering av studenternas svar rörande tryckets och volymens 
egenskaper då tryckvolymarbetet ska förklaras.  

 V = 0 V  0 ¬ V 
p = 0    
p  0    
¬ p    

I tabell 5.2 gäller att V = 0 betyder att volymen uttrycks som konstant, V 
 0 betyder att volymen uttrycks som varierad, ¬ V betyder att volymen inte 
uttrycks. Det analoga gäller för trycket p. Med hjälp av tabell 5.2 kunde de 
beskrivningar, motiveringar och svar som innehöll arbete analyseras. Följan-
de citat får exemplifiera hur analysverktyget fungerar: S8 (HST1a 4a, U6a) 
Tex. vid förbränning av ett ämne som då ökar i volym  

Studenten svarar på en fråga där ett exempel som uppfyller H  U ska 
ges. Förbränningen av ett ämne som ökar i volym är ett korrekt exempel. I, 
den ämnesvetenskapliga bakgrunden, kapitel 2, är definitionen för entalpi-
förändring H = U + (pV), vilket ger flera sätt att beskriva skillnaden 
mellan H och U. För studenten i huvudstudien var emellertid följande 
definition utgångspunkten H = U + pV. Skillnaden motiveras veten-
skapligt som p = 0 och V  0, vilket motsvaras av en specifik skärnings-
punkt (ruta) i tabell 5.2. Studenten uttryckte endast volymändringen och 
studentens svar hamnar i skärningspunkten mellan ¬ p och V  0.  

Alla svar där tryckvolymarbetet, generellt eller specifikt, skulle motive-
ras, analyserades med hjälp av matrisen i tabell 5.2, men den begränsades av 
två orsaker. För det första av att frågan måste efterfråga arbete och för det 
andra att studenten behövde motivera arbetet. Konsekvensen av det sist-
nämnda är att svar som innehöll ordet arbete, utan hänvisning till tryck eller 
volym, kategoriserades som ¬ p och ¬V samt att svar som inte innehöll nå-
gon referens till arbete, tryck eller volym föll utanför matrisens giltighetsom-
råde. Dessutom kunde studentens svar innehålla en korrekt vetenskaplig 
beskrivning av tryckvolymarbete, trots att frågan inte efterfrågade arbete. 
Det innebar att ytterligare ett kategoriseringssystem utvecklades för att ana-
lysera studenternas svar med avseende på kontextuellt korrekta beskrivning-
ar av arbetet. Detta analysarbete följde en liknande motivering som B. An-
dersson och Wallin (2000) ger 

[…] answers may include several factors that explain a certain phenomenon, 
and most answers may contain a unique combination of factors. In this case, 
the category system consists of definitions of the factors, and the categorizing 
is simply to record what factors are present in each answer. (s. 1100) 
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När kategorierna formulerades baserades definitionerna på om studenten 
uttryckte trycket och volymen (Ja/Nej) samt en kontextuell tolkning. Då 
skapades sex möjligheter, beskrivna i tabell 5.3, som när de kombinerades 
genererade nio olika kombinationer, se tabell 5.4. 

Tabell 5.3. Hur studenten uttrycker villkoren volym och tryck när tryckvolymarbete 
beskrivs. V1 är kontextuellt korrekt uttryckt volym, V2 är avsaknad av volym i 
beskrivningen och V3 är kontextuellt felaktigt uttryckt volym. Analoga beskrivning-
ar för trycket P1-P3. 

Villkoren uttrycks Volym Tryck 
Korrekt V1 P1 
Inte alls V2 P2 
Felaktigt V3 P3 

Tabell 5.4. Kombinationer av hur villkoren tryck och volym uttrycks. Kombinatio-
ner som liknar varandra är markerade på samma sätt, exempelvis V1P3 och V3P1. 

V1P1 V2P1 V3P1 
V1P2 V2P2 V3P2 

V1P3 V2P3 V3P3 

• V1P1 innehåller endast korrekta beskrivningar av V och p och betraktas 
således som vetenskapligt överensstämmande => K1. 

• V1P2/V2P1/V2P2 innehåller olika ofullständiga beskrivningar av tryck-
volymarbetet => K2. 

• V1P3/V3P1 samt V2P3/V3P2/V3P3 innehåller olika felaktiga beskriv-
ningar av tryckvolymarbetet =>K3. 

Baserat på tabell 5.4 och punkterna ovan formulerades de teoretiska katego-
rierna i tabell 5.5.  
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Tabell 5.5. Kategorier för hur studenten tillämpar trycket och volymen när arbetet 
beskrivs. (Nu gällande) 

Kategori Underkategori Definition (både formler och text) 
Vetenskapligt 
korrekt K1 

Vetenskaplig be-
skrivning av ett 
tryckvolymarbete 
K1.1 

För det första att uttrycks arbete eller tryckvolymar-
betet som en volymförändring, expansion eller kom-
pression, när trycket är konstant.  
För det andra är arbetet noll om trycket är konstant 
och ingen volymförändring sker.  

 Vetenskaplig be-
skrivning av ett 
tekniskt arbete K1.2 

För det första uttrycks arbete eller det tekniska arbe-
tet som en tryckförändring vid konstant volym.  
För det andra uttrycks att arbetet är noll då volymen 
är konstant och ingen tryckförändring sker. 

Ofullständiga 
beskrivningar 
K2 

Volymens betydelse 
för arbetet ingår 
korrekt men tryck-
ets betydelse saknas 
K2.1 

För det första innehåller svaret en korrekt beskriv-
ning av att en volymförändring, kompression eller 
expansion som medför ett arbete. 
För det andra uttrycker studenten att inget arbete sker 
då volymen är konstant.  

 Tryckets betydelse 
för arbetet ingår 
korrekt men voly-
mens betydelse 
saknas K2.2 

För det första innehåller svaret en korrekt beskriv-
ning av att en tryckförändring medför ett arbete.  
För det andra uttrycker studenten att inget arbete sker 
då trycket är konstant. 

 Övriga ofullständiga 
beskrivningar K2.3 

Ett svar som inkluderar tryck och/eller volym på ett 
sådant sätt, exempelvis trycker och fyller, att det är 
omöjligt att avgöra om de är korrekta eller felaktiga. 

Felaktiga 
beskrivningar 
K3 

Volymens betydelse 
för arbetet uttrycks 
korrekt och trycket 
felaktigt K3.1  

Korrekt beskrivning av volymens betydelse för 
arbetet men felaktig beskrivning av tryckets betydel-
se. 

 Tryckets betydelse 
för arbetet uttrycks 
korrekt och voly-
men felaktigt K3.2 

Korrekt beskrivning av tryckets betydelse för arbetet 
men felaktig beskrivning av volymens betydelse. 

 Både tryck och 
volym beskrivs fel 
K3.3 

Felaktig beskrivning av tryckets och volymens bety-
delse för arbetet. 

Allmän be-
skrivning K4 

- Arbetet inkluderas i motiveringen, svaret eller be-
skrivningen utan att hänvisningar finns till volym 
eller tryck. 

Den första versionen av tabell 5.4 ovan dateras till 090427 och den senaste 
versionen av kategorisystemet i tabell 5.5 är från sommaren 2010. Det var en 
tidigare version av detta kategorisystem som låg bakom formuleringen av 
resultatet. Studenter förstår främst tryckvolymarbetet som en funktion av 
volymen, w = f(V), men även detta kategorisystem kan betraktas som under 
revidering. Det har lyfts ur processen för att möjliggöra formuleringarna i 
avhandlingen. Analysprocessen för föreställning F3 beskrivs i figur 5.6 där 
steg 2 och 3 är iterativa.  
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Figur 5.6. Koppling mellan de teoretiska koderna och den iterativa analysprocess 
som ägde rum för att konstruera föreställning F3 (omarbetad från Niedderer, 2001). 
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6 Resultat och diskussion  

För att introducera läsaren ges först en kort instruktion till hur föreställning-
arna är uppbyggda samt hur tabell 6.1, som innehåller en översättningsnyck-
el (kod) mellan alla uppgifter, ska läsas. 

För att tydliggöra vilken kvalitet som föreställningen indikerar beskrivs 
den först kortfattat. Därefter ges en sammanfattning av det vetenskapliga 
perspektivet i syfte att introducera läsaren till föreställningens fullständiga 
beskrivning. I denna beskrivning är jämförelsen med det vetenskapliga per-
spektivet central. Motiverad empirisk evidens80 med tolkning ges och fre-
kvenser81 presenteras. Varje föreställning avslutas med en sammanfattning 
av de centrala resultaten och en jämförelse med tidigare forskning. 

När den empiriska evidensen presenteras består den alltid av tre delar, för 
det första vilken student det är som svarar, för det andra vilken uppgift det är 
samt för det tredje vilken kod uppgiften eventuellt har. Alla studenter är 
benämnda med en förkortning, Sx eller SKx, där S är en student i huvudstu-
dien, SK är en student i fördjupningsstudien och x är studentens unika num-
mer. Som tidigare beskrivet, se kapitel 4, har varje datainsamlingstillfälle en 
unik förkortning och för att kunna jämföra uppgifter med varandra utarbeta-
des en översättningsnyckel. I denna översättningsnyckel kodas alla liknande 
uppgifter på identiskt sätt. Förhoppningen är att läsaren, trots att uppgiften 
finns i flera instrument, därmed ska känna igen vilken uppgift det är studen-
ten svarar på endast genom att se koden. I de empiriska exemplen uttrycks 
exempelvis följande S8 (HST1a 4b, U6b), vilket betyder att student 8 svarar 
på tentamen 1a, fråga 4b i huvudstudien. Frågan förekommer flera gånger 
och har koden U6b.  
  

                               
80 […] i den empiriska evidensen presenteras betyder att delar av svaret är exkluderat. Det 
som är exkluderat berör inte den aktuella föreställningen. Det kan exempelvis vara bisatser, 
att intervjuaren kommer av sig eller dylikt. Det som är exkluderat kan självklart vara viktigt 
om en annan typ av dataanalys utförs. 
81 Inom den kvalitativa forskningstraditionen behövs egentligen inte frekvenser ges utan det 
viktiga är att föreställningen är genererad. Trots det väljer jag att ge frekvenser där det är 
möjligt eftersom jag hoppas att det kan skapa en diskussion och överbrygga vissa olika syn-
sätt på vetenskapligt arbete.  
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6 Resultat och diskussion  

För att introducera läsaren ges först en kort instruktion till hur föreställning-
arna är uppbyggda samt hur tabell 6.1, som innehåller en översättningsnyck-
el (kod) mellan alla uppgifter, ska läsas. 

För att tydliggöra vilken kvalitet som föreställningen indikerar beskrivs 
den först kortfattat. Därefter ges en sammanfattning av det vetenskapliga 
perspektivet i syfte att introducera läsaren till föreställningens fullständiga 
beskrivning. I denna beskrivning är jämförelsen med det vetenskapliga per-
spektivet central. Motiverad empirisk evidens80 med tolkning ges och fre-
kvenser81 presenteras. Varje föreställning avslutas med en sammanfattning 
av de centrala resultaten och en jämförelse med tidigare forskning. 

När den empiriska evidensen presenteras består den alltid av tre delar, för 
det första vilken student det är som svarar, för det andra vilken uppgift det är 
samt för det tredje vilken kod uppgiften eventuellt har. Alla studenter är 
benämnda med en förkortning, Sx eller SKx, där S är en student i huvudstu-
dien, SK är en student i fördjupningsstudien och x är studentens unika num-
mer. Som tidigare beskrivet, se kapitel 4, har varje datainsamlingstillfälle en 
unik förkortning och för att kunna jämföra uppgifter med varandra utarbeta-
des en översättningsnyckel. I denna översättningsnyckel kodas alla liknande 
uppgifter på identiskt sätt. Förhoppningen är att läsaren, trots att uppgiften 
finns i flera instrument, därmed ska känna igen vilken uppgift det är studen-
ten svarar på endast genom att se koden. I de empiriska exemplen uttrycks 
exempelvis följande S8 (HST1a 4b, U6b), vilket betyder att student 8 svarar 
på tentamen 1a, fråga 4b i huvudstudien. Frågan förekommer flera gånger 
och har koden U6b.  
  

                               
80 […] i den empiriska evidensen presenteras betyder att delar av svaret är exkluderat. Det 
som är exkluderat berör inte den aktuella föreställningen. Det kan exempelvis vara bisatser, 
att intervjuaren kommer av sig eller dylikt. Det som är exkluderat kan självklart vara viktigt 
om en annan typ av dataanalys utförs. 
81 Inom den kvalitativa forskningstraditionen behövs egentligen inte frekvenser ges utan det 
viktiga är att föreställningen är genererad. Trots det väljer jag att ge frekvenser där det är 
möjligt eftersom jag hoppas att det kan skapa en diskussion och överbrygga vissa olika syn-
sätt på vetenskapligt arbete.  
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Tabell 6.1. Översättningsnyckel (kod) mellan identiska och liknande skriftliga upp-
gifter i huvudstudien (HS) och fördjupningsstudien (FS). Identiska uppgifter har 
samma kod (ex. UXa) och om en uppgift liknar, men inte är identisk med en tidigare 
uppgift, indikeras det med * i koden (ex. UXa*) eller vid uppgiftens nummer. Alla 
uppgifter återfinns i bilaga 1 – 21. 

Studie HS FS 
Instrument E1 T1a T1b T2a E2 E1 Inl 2 Inl 3 T E2 
        Bilaga 
Kod 

9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 

U1b 1b    1a 1a    1a 
U1c 1c    1b 1b    1b 
U1d 1d    1c 1c    1c 
U1e 1e    1d 1d    1d 
U2b 2b    2a      
U2d 2d    2b      
U3a 3a    3a      
U3b 3b    3b      
U4b 4b    4a      
U4c 4c    4b 2a    2a 
U4e 4e    4c      
U4f 4f    4d 2b    2b 
U5c 5c    5a      
U5d 5d    5b      
U5e 5e    5c      
U6a  4a       3a 3a 
U6b  4b       3b 3b 
U7a  5a   7a 3a 9a*  10a 4a* 
U7b  5b   7b 3b 9b*  10b 4b* 
U8a   9a     17a   
U8b   9b     17b   
U9   10  8      
U10    4    19   

Tabell 6.1 bör läsas på följande sätt: Koden är gemensam för minst två iden-
tiska uppgifter i studien. Alla andra uppgifter saknar kod för översättning 
eftersom uppgiften inte ges två eller flera gånger. Däremot kan en uppgift 
fortfarande undersöka samma ämnesteori som de kodade uppgifterna, men 
det indikeras ej av kodningen. En stjärna (*) i koden innebär att uppgiften 
vid aktuellt datainsamlingstillfälle starkt påminner om, men att den inte är 
identisk med en annan uppgift i studien. I de flesta fall är det endast två upp-
gifter som är identiska, men exempelvis är U7a en kod som används frekvent 
nedan. Det beror på att den uppgiften återkommer identiskt vid fyra tillfällen 
samt omarbetad vid ytterligare två.  

Resultatpresentationen består av tre delar, först presenteras de underlig-
gande föreställningarna, avsnitt 6.1 – 6.5. I nästa del, avsnitt 6.6 – 6.9, pre-
senteras de logiska föreställningarna. I den tredje delen, avsnitt 6.10 – 6.12, 
diskuteras underliggande och logiska föreställningar i förhållande till littera-
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turens beskrivning av en föreställning. Därefter beskrivs hur studenterna 
lyckats besvara de olika kvalitativa/konceptuella frågorna som skapats inom 
ramen för forskningsprojektet. I detta sammanhang betyder lyckats om stu-
denten svarat rätt eller fel på uppgiften82. Det betyder att även svar på uppgif-
ter som inte berör entalpi/entalpiförändring ingår i presentationen. Eftersom 
alla svar ingår kan svaren som berör entalpi sättas in ett större empiriskt 
sammanhang. Beskrivningen av samtliga studentsvar utgår från varje datain-
samlingstillfälle i huvudstudien respektive fördjupningsstudien. I beskriv-
ningen av hur studenterna lyckas under huvudstudien ingår även en jämfö-
relse över hur studenternas relativa medelvärde83 påverkades av att kvalitati-
va/konceptuella frågor inkluderades i tentamina84. Den tredje delen avslutas 
med en beskrivning av avhandlingens bidrag till kunskapsutvecklingen. 

6.1 Föreställning F1. Mantrat entalpiförändringen som 
värme vid konstant tryck  

6.1.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning är underliggande och består av två disjunkta delföre-
ställningar (F1.1/F1.2) och centralt finns definitionen entalpiförändringen är 
värme vid konstant tryck och hur studenterna tillämpar den85. I delföreställ-
ningen F1.1 inkluderas de svar då definitionen ovan uttrycks av studenterna 
samtidigt som de, i andra delar av svaret, inte tar hänsyn till det uttryckta 
eller motsäger sig själva. I delföreställningen F1.2 inkluderas de svar där 
definitionen explicit eller implicit är efterfrågad men inte nämns av studen-
terna. Dessa två delföreställningar kan betraktas som två sidor av samma 
mynt eftersom definitionen inkluderas för att motivera ett svar som inte stöds 
av definitionen (F1.1) eller så inkluderas definitionen inte trots att den är 
eftersökt (F1.2). Slutsatsen är att definitionen entalpiförändringen är värme 
vid konstant tryck används som ett sorts mantra86 av studenten. Det är en sats 

                               
82 Notera att svar på exempelvis E1 1a ”Har du tidigare hört begreppet entalpi? Ja ( ) Nej ( ) 
Vet ej ( )”(se bilaga 9) inte inkluderas eftersom det inte finns något korrekt svar på uppgiften.  
83 Med relativt medelvärde menas (studentens poäng/total poäng) * 100.  
84 Notera att jämförelsen endast utförs i huvudstudien eftersom syftet med fördjupningsstudi-
en var att mätta de konstruerade kategorierna.  
85 Märk att den vetenskapliga definitionen inkluderar då endast tryckvolymarbete är tillåtet. I 
föreställningen beskrivs emellertid endast entalpiförändringen är värme vid konstant tryck. 
Anledningen till skillnaden beror på avsaknaden av tryckvolymarbete i de flesta svaren som 
kategoriseras med föreställningen. Det är alltså entalpiförändringen är värme vid konstant 
tryck som är mantrat inte den vetenskapliga definitionen. 
86 Mantra är sanskrit och betyder medel för tanken. Det är en helig vers, ord, formel eller 
stavelse i hinduism och buddhism som förmedlas från den andlige läraren till eleven (Natio-
nalencyklopedin, 2010). 



 92

Tabell 6.1. Översättningsnyckel (kod) mellan identiska och liknande skriftliga upp-
gifter i huvudstudien (HS) och fördjupningsstudien (FS). Identiska uppgifter har 
samma kod (ex. UXa) och om en uppgift liknar, men inte är identisk med en tidigare 
uppgift, indikeras det med * i koden (ex. UXa*) eller vid uppgiftens nummer. Alla 
uppgifter återfinns i bilaga 1 – 21. 

Studie HS FS 
Instrument E1 T1a T1b T2a E2 E1 Inl 2 Inl 3 T E2 
        Bilaga 
Kod 

9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 

U1b 1b    1a 1a    1a 
U1c 1c    1b 1b    1b 
U1d 1d    1c 1c    1c 
U1e 1e    1d 1d    1d 
U2b 2b    2a      
U2d 2d    2b      
U3a 3a    3a      
U3b 3b    3b      
U4b 4b    4a      
U4c 4c    4b 2a    2a 
U4e 4e    4c      
U4f 4f    4d 2b    2b 
U5c 5c    5a      
U5d 5d    5b      
U5e 5e    5c      
U6a  4a       3a 3a 
U6b  4b       3b 3b 
U7a  5a   7a 3a 9a*  10a 4a* 
U7b  5b   7b 3b 9b*  10b 4b* 
U8a   9a     17a   
U8b   9b     17b   
U9   10  8      
U10    4    19   

Tabell 6.1 bör läsas på följande sätt: Koden är gemensam för minst två iden-
tiska uppgifter i studien. Alla andra uppgifter saknar kod för översättning 
eftersom uppgiften inte ges två eller flera gånger. Däremot kan en uppgift 
fortfarande undersöka samma ämnesteori som de kodade uppgifterna, men 
det indikeras ej av kodningen. En stjärna (*) i koden innebär att uppgiften 
vid aktuellt datainsamlingstillfälle starkt påminner om, men att den inte är 
identisk med en annan uppgift i studien. I de flesta fall är det endast två upp-
gifter som är identiska, men exempelvis är U7a en kod som används frekvent 
nedan. Det beror på att den uppgiften återkommer identiskt vid fyra tillfällen 
samt omarbetad vid ytterligare två.  

Resultatpresentationen består av tre delar, först presenteras de underlig-
gande föreställningarna, avsnitt 6.1 – 6.5. I nästa del, avsnitt 6.6 – 6.9, pre-
senteras de logiska föreställningarna. I den tredje delen, avsnitt 6.10 – 6.12, 
diskuteras underliggande och logiska föreställningar i förhållande till littera-

 93

turens beskrivning av en föreställning. Därefter beskrivs hur studenterna 
lyckats besvara de olika kvalitativa/konceptuella frågorna som skapats inom 
ramen för forskningsprojektet. I detta sammanhang betyder lyckats om stu-
denten svarat rätt eller fel på uppgiften82. Det betyder att även svar på uppgif-
ter som inte berör entalpi/entalpiförändring ingår i presentationen. Eftersom 
alla svar ingår kan svaren som berör entalpi sättas in ett större empiriskt 
sammanhang. Beskrivningen av samtliga studentsvar utgår från varje datain-
samlingstillfälle i huvudstudien respektive fördjupningsstudien. I beskriv-
ningen av hur studenterna lyckas under huvudstudien ingår även en jämfö-
relse över hur studenternas relativa medelvärde83 påverkades av att kvalitati-
va/konceptuella frågor inkluderades i tentamina84. Den tredje delen avslutas 
med en beskrivning av avhandlingens bidrag till kunskapsutvecklingen. 

6.1 Föreställning F1. Mantrat entalpiförändringen som 
värme vid konstant tryck  

6.1.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning är underliggande och består av två disjunkta delföre-
ställningar (F1.1/F1.2) och centralt finns definitionen entalpiförändringen är 
värme vid konstant tryck och hur studenterna tillämpar den85. I delföreställ-
ningen F1.1 inkluderas de svar då definitionen ovan uttrycks av studenterna 
samtidigt som de, i andra delar av svaret, inte tar hänsyn till det uttryckta 
eller motsäger sig själva. I delföreställningen F1.2 inkluderas de svar där 
definitionen explicit eller implicit är efterfrågad men inte nämns av studen-
terna. Dessa två delföreställningar kan betraktas som två sidor av samma 
mynt eftersom definitionen inkluderas för att motivera ett svar som inte stöds 
av definitionen (F1.1) eller så inkluderas definitionen inte trots att den är 
eftersökt (F1.2). Slutsatsen är att definitionen entalpiförändringen är värme 
vid konstant tryck används som ett sorts mantra86 av studenten. Det är en sats 

                               
82 Notera att svar på exempelvis E1 1a ”Har du tidigare hört begreppet entalpi? Ja ( ) Nej ( ) 
Vet ej ( )”(se bilaga 9) inte inkluderas eftersom det inte finns något korrekt svar på uppgiften.  
83 Med relativt medelvärde menas (studentens poäng/total poäng) * 100.  
84 Notera att jämförelsen endast utförs i huvudstudien eftersom syftet med fördjupningsstudi-
en var att mätta de konstruerade kategorierna.  
85 Märk att den vetenskapliga definitionen inkluderar då endast tryckvolymarbete är tillåtet. I 
föreställningen beskrivs emellertid endast entalpiförändringen är värme vid konstant tryck. 
Anledningen till skillnaden beror på avsaknaden av tryckvolymarbete i de flesta svaren som 
kategoriseras med föreställningen. Det är alltså entalpiförändringen är värme vid konstant 
tryck som är mantrat inte den vetenskapliga definitionen. 
86 Mantra är sanskrit och betyder medel för tanken. Det är en helig vers, ord, formel eller 
stavelse i hinduism och buddhism som förmedlas från den andlige läraren till eleven (Natio-
nalencyklopedin, 2010). 



 94

som studenterna lärt sig utantill och den hjälper dem inte att lösa de uppgif-
ter som baseras på definitionen.  

6.1.2 Vetenskaplig förankring 
Inom vetenskapen beskrivs entalpiförändring på tre relaterade sätt. För det 
första, generellt, eftersom entalpi är en tillståndsfunktion och därför kan H 
= U + (pV) formuleras. För det andra är entalpiförändringen värmet om 
trycket är konstant då endast tryckvolymarbete är tillåtet, H = qp. Inom 
kemi är detta fall vanligt eftersom många reaktioner sker mot omgivningen 
(atmosfären) och trycket är att betrakta som konstant. För det tredje är det 
möjligt att bestämma entalpiförändringen från det uppmätta värmet vid kon-
stant volym, H = qV + Vp. Både det andra och tredje fallet är tillämpning-
ar av den generella definitionen för entalpiförändring. Då värmet för en reak-
tion bestäms är det emellertid inte per automatik entalpiförändringen som 
avses (se figur 6.1). 

 
Figur 6.1. Fråga där studenten dels ska svara på när värmet är störst, dels när värmet 
motsvarar entalpiförändringen (U7ab). 

I figur 6.1 ingår två uppställningar A och B där termodynamikens första lag 
bör tillämpas för att svara på frågan a) i vilken uppställning mest värme av-
ges. Att då introducera entalpiförändringen som värme vid konstant tryck 
kan medföra vissa problem eftersom trycket varierar och volymen är kon-
stant i uppställning B. Det omvända gäller i fråga b) då studenterna ska be-
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stämma i vilket fall entalpiförändringen motsvarar värmet. Då behöver stu-
denterna känna till definitionen och identifiera i vilken uppställning konstant 
tryck råder. Detsamma gäller för samtliga frågor i studien då värme vid kon-
stant tryck explicit eller implicit efterfrågas. 

6.1.3 Allmän beskrivning av delföreställning F1.1: Kravet 
konstant tryck uttrycks explicit men beaktas ej då 
svarsalternativet väljs 
I den första delföreställningen, F1.1, är det generella problemet att studen-
terna explicit uttrycker en central del i teorin rörande entalpiförändringar och 
att denna del av teorin inte beaktas när svarsalternativet väljs. De studentsvar 
som kategoriseras enligt denna föreställning indikerar två saker, dels att stu-
denterna kan uttrycka att entalpiförändringen är värme vid konstant tryck, 
dels att de inte tillämpar definitionen.  

Varför är föreställningen viktig? Med hjälp av språket kan en vetenskap-
ligt korrekt sats formuleras på olika sätt. Satsen entalpiförändringen är vär-
me vid konstant tryck då endast tryckvolymarbete är tillåtet är tämligen van-
ligt förekommande inom kemi medan satsen entalpiförändringen är inte 
värmet då trycket varierar är ovanligare. Om studenter formulerar sig enligt 
den första satsen och väljer ett svarsalternativ där trycket varierar är det möj-
ligt att fråga sig hur satsen entalpiförändringen är värme vid konstant tryck 
tolkas av studenterna.  

Grunden till formuleringen är definitionen för entalpi och syftet med be-
greppet inom vetenskapen. Begreppet entalpi är centralt inom kemin efter-
som det underlättar experimentella undersökningar och påföljande beräk-
ningar. Att formuleringen entalpiförändringen är värme vid konstant tryck 
framstår som ett mantra snarare än ett sätt att systematiskt motivera sina 
ståndpunkter är tydligt då det empiriska materialet studeras. Föreställningen 
existerar parallellt med de logiska föreställningarna och ska betraktas som en 
beskrivning av studentens svar. För att djupare förstå studenternas resone-
mang är de logiska föreställningarna att föredra. Föreställningen visar 

• att studenten har lärt sig att uttrycka det centrala att entalpiförändringen 
är värme vid konstant tryck och 

• att studenten inte använder det uttryckta för att lösa uppgifterna korrekt, 
vilket medför att det går att formulera att de använder satsen som ett 
mantra utan konkret innebörd samt 

• att det även finns logiska orsaker samt underliggande faktorer som med-
för att studenten formulerar satsen men inte tillämpar den. 

Att studenterna formulerar sig i enlighet med teorin kan tolkas som att stu-
denterna uppfattar formuleringen som central. Att de samtidigt väljer svars-
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denterna uppfattar formuleringen som central. Att de samtidigt väljer svars-
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alternativ eller på annat sätt beskriver motsatsen är därför ett viktigt resultat. 
Nedan ges empirisk evidens för att studenterna nämner definitionen för en-
talpiförändringen som värme och samtidigt väljer ett alternativ som inte 
stödjer definitionen. 

6.1.4 Empirisk evidens med tolkning 

Exempel 1 

Uppgift U6ab 

 
Figur 6.2. Frågan undersöker om studenten kan ge ett exempel på en reaktion som 
uppfyller H  U, samt därefter motivera det (U6ab).  

S8 (HST1a 4b, U6b) H=E+PV alltså entalpin är samma som den inre ener-
gin + trycket * volymen E=q+w för förändringen av den inre energin är 
summan av värmen och arbetet H är värmeflödet vid konstant tryck! Där-
för: Ökar även trycket är inte H=E (alltså HE) 

En tillräcklig motivering är att en volymförändring innebär ett arbete om det 
utförs vid konstant tryck, vilket leder till olika värden på H och U. I sva-
ret uttrycker studenten följande tre centrala delar korrekt. För det första defi-
nierar studenten tillståndet entalpi H=E+PV alltså entalpin är samma som 
den inre energin + trycket * volymen, för det andra formulerar studenten 
termodynamikens första lag för energiöverföringar E=q+w för förändring-
en av den inre energin är summan av värmen och arbetet och för det tredje 
beskriver studenten att H är värmeflödet vid konstant tryck!.  

Det är således möjligt att anta att studenten vet vad han ska skriva för att 
motivera sitt svar på den föregående uppgiften HST1a 4a (U6a). Den sista 
delen av svaret motsäger dock det, eftersom studenten skriver Ökar även 
trycket är inte H=E (alltså HE), vilket innebär att studenten explicit 
bortser från kravet konstant tryck i definitionen för H som värme. 

Studentens svar är emellertid korrekt om den generella härledningen av 
H beaktas, H = U + pV + Vp. Då beskriver studenten korrekt att 
HU, men eftersom studenten självmant inför tillståndsfunktionen ental-
pi, termodynamikens första lag och H är värmeflödet vid konstant tryck!, 
blir förklaringen motsägelsefull, felaktig och ej relaterad till den generella 
definitionen för entalpiförändring. Av den anledningen betraktas studentens 
tillämpning av satsen H är värmeflödet vid konstant tryck! som ett mantra.  
  

 97

Exempel 2 

S11 (HST1a 5a, U7a) Jag anser att båda avger lika mycket värme eftersom 
att Entalpin inte förändras då man har samma produkter och reaktanter 
H=Hprod – Hreak (detta gäller dock vid konstant tryck) 

I uppgiften (se figur 6.1) ska studenten motivera i vilken uppställning A 
(konstant tryck), B (konstant volym) eller båda som mest energi avges som 
värme. I enlighet med termodynamikens första lag är svaret B eftersom 
energin endast avges som värme. Studenten inför själv entalpiförändring för 
att motivera sitt svar och entalpi som tillståndsfunktion beskrivs eftersom att 
Entalpin inte förändras då man har samma produkter och reaktanter 
H=Hprod – Hreak. Studenten kommenterar att detta gäller dock vid konstant 
tryck, vilket tolkas som att studenten relaterar H till konstant tryck. Det är 
tydligt att studenten känner till centrala aspekter i den vetenskapliga teorin, 
men att det samtidigt finns något problematiskt i relationen mellan teori och 
den konkreta uppgiften. Formuleringen detta gäller dock vid konstant tryck 
är tydlig, men eftersom studenten väljer ett svarsalternativ där trycket änd-
ras, tolkas formuleringen som ett slags mantra. 

Exempel 3 

S2 (HST1a 5a, U7a) H = E + pV och qp = E + pV vilket ger att H = 
qp. qp är värme vid konstant tryck. Men i fall (B) med stängd ventil så ökar 
trycket, det vill säga, trycket är inte konstant och p ökar i H = E + pV 
så ökar även H. Men mängden energi i form av värme som reaktionen har 
kapacitet att avge (och kommer också att göra det med dessa reaktanter 
inblandade) är densamma i båda fallen. Det kan vara möjligt att temperatu-
ren kan användas med ett högre värde vid (B) med stängd ventil men det 
påverkar inte den totala värmen till HELA omgivningen. Temperatur och 
värme är inte samma sak. Mitt svar är att båda uppställningarna avger lika 
mycket värme till omgivningen. 

Studentens svar är tämligen uttömmande och innehåller flera relevanta 
aspekter av den vetenskapliga teorin, men svaret är även evidens för aktuell 
föreställning. Studenten beskriver att entalpiförändringen är värmet vid kon-
stant tryck, H = qp. qp är värme vid konstant tryck, och i svaret framgår att 
studentens tolkning av denna formulering och relaterade ekvationer inte 
överensstämmer med den vetenskapliga formuleringen. Studenten identifie-
rar att i fall (B) med stängd ventil så ökar trycket, det vill säga, trycket är 
inte konstant vilket är helt rätt, men han relaterar det explicit till faktorn p i 
definitionen för entalpiförändring och kommer till slutsatsen att p ökar i H 
= E+pV så ökar även H. 
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Den första delen av svaret tydliggör att konstant tryck är någonting som 
studenten formulerar och tillämpar i uppgiften. Trots att studenten beskriver 
entalpiförändringen som värme vid konstant tryck motsägs beskrivningen i 
meningen efteråt. Att studenten definierar att entalpiförändringen är värme 
vid konstant tryck är inte problemet eftersom det är korrekt att trycket ökar i 
B och därmed även temperaturen.  

Problemet är att studenten uttrycker och tillämpar en definition för pro-
cesser vid konstant tryck för att motivera vad som händer då trycket föränd-
ras. Det förefaller vara så att studenten utgår från en formulering han lärt sig, 
H=qp. Det verkar emellertid som att den första delen, med formlerna, en-
dast inkluderas för att tentamensuppgiften även innehåller frågor om entalpi. 
Den andra delen av svaret förefaller vara den egentliga motiveringen. På 
grund av att studenten själv introducerar definitionen för entalpiförändring 
och därefter väljer ett svarsalternativ som inte stödjer definitionen tolkas 
studentens svar som empirisk evidens för denna delföreställning i föreställ-
ningen F1.  

Exempel 4 

S12 (HST1a 5b, U7b) Mängden energi, hettan-värmen beror på substans-
mängden, och vid reaktion vid konstant tryck så är värmeöverföringen sam-
ma som förändringen i entalpin för ett system dvs. H⁰. Det betyder att 
energiöverföringen är samma som entalpiförändringen dvs H⁰ = -
463kJmol-1Det gäller både A och B 

Detta svar kommer även att diskuteras senare, men här fungerar det som 
empirisk evidens för denna delföreställning i föreställningen Mantra. Studen-
ten väljer båda uppställningarna A och B trots följande formulering vid reak-
tion vid konstant tryck så är värmeöverföringen samma som förändringen i 
entalpin för ett system dvs. H⁰. Studenten beskriver att entalpiförändringen 
är värme vid konstant tryck och väljer ett svarsalternativ där en tryckföränd-
ring sker. Om endast energiöverföringen är samma som entalpiförändringen 
beaktas, förefaller svaret ändå vara logiskt. Svaret är därmed ett exempel på 
att det oftast finns flera logiska grunder till varför studenten väljer ett alter-
nativ som inte stödjer den definition de hänvisar till. 

Den empiriska evidens som presenterats här visar att studenterna uttryck-
er sig tämligen korrekt, men att de utnyttjar definitionen för att motivera 
motsatsen till det definitionen står för. Ofta får det till följd att entalpiföränd-
ringen som värme vid konstant tryck implicit och explicit är definierad även 
då trycket varierar. 
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6.1.5 Allmän beskrivning av delföreställning F1.2: 
Förutsättningen att trycket måste vara konstant nämns inte då 
entalpiförändringen som värme ska motiveras 

Denna delföreställning i föreställning F1 är viktig eftersom entalpiföränd-
ringen som värme är definierad vid konstant tryck. På grund av denna defini-
tion är det centralt att skilja på entalpiförändringen allmänt, H = U + 
(pV) mot entalpiförändring som sker vid konstant tryck och mäts som vär-
me. Så som denna delföreställning av föreställningen F1 är formulerad inne-
bär det att ytterligare evidens för föreställningen F1 presenteras och diskute-
ras. Formuleringen av delföreställningen innebär en bredare bild av entalpi-
förändring som värme vid konstant tryck, det vill säga då studenten inte till-
lämpar definitionen för att motivera när entalpiförändringen motsvarar 
värmet. Möjliga fördjupande orsaker tolkas och diskuteras i övriga föreställ-
ningar. På grund av att studenternas svar analyseras ytterligare skapas förut-
sättningen att tolka föreställning F1 på en grundläggande nivå. Att beskriva 
denna delföreställning innebär fokus på de studentsvar som inte innehåller 
värme vid konstant tryck då det efterfrågas. Genom att presentera denna del-
föreställning belyses problemet att studenten bortser från kravet konstant 
tryck då den ska motivera entalpiförändringen som värme vid konstant tryck.  

6.1.6 Empirisk evidens med tolkning 
Nedan ges två olika exempel som fungerar som evidens för delföreställning-
en i föreställningen Mantra. Svaren liknar inte varandra men i båda fallen 
saknas att entalpiförändringen är värme vid konstant tryck.  

Exempel 5 

S7 (HST1a 5b, U7b) Det måste vara B det också för att volymen är konstant 
så inget arbete utförs all energi går till värme 

Detta svar, tillsammans med frågan om värme som entalpiförändring, be-
skriver explicit att entalpiförändringen är värmet då volymen är konstant. En 
möjlig förklaring till att studenten väljer alternativet B ges i den logiska fö-
reställningen F7, se avsnitt 6.7, men eftersom studenten inte uttrycker att 
entalpiförändringen är värme vid konstant tryck kategoriseras svaret som 
delföreställning F1.2. Att studenten inte nämner definitionen implicerar inte 
att den är okänd. Delföreställningen är definierad för att identifiera de fall då 
hänvisningar till entalpiförändringen som värme vid konstant tryck saknas. 
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Exempel 6 

SK2 (FST 10b, U7b) Energiöverföringen i värme är samma som entalpiför-
ändringen för reaktionen i både A och B ty H = U+(PV) = U + pV + 
VP dvs. entalpin tar hänsyn till båda sorter av arbete 
 
I sitt svar motiverar inte studenten när entalpiförändringen motsvarar värmet 
utan svarar istället att entalpiförändringen kan bestämmas i samtliga fall. 
Studenten väljer alternativet i både A och B, vilket strider mot definitionen 
för entalpiförändring som värme vid konstant tryck. Det är sant att det är 
möjligt att mäta värmet vid konstant volym och korrigera det värdet med 
Vp, men då fås inte entalpiförändringen som värme utan entalpiförändring-
en som summan av två termer,                        om w = – pV.  

Generellt är det möjligt att bestämma entalpiförändringen i både uppställ-
ning A och B. I A är entalpiförändringen värmet och i B är entalpiföränd-
ringen summan av värmet vid konstant volym korrigerad med tryckökningen 
vid konstant volym. Eftersom uppgiften avser det uppmätta värmet blir B ett 
felaktigt val eftersom entalpiförändringen inte mäts som värmet utan måste 
korrigeras. Även om det går att bestämma entalpiförändringen för båda upp-
ställningarna avser uppgiften entalpiförändring som enbart värme och i stu-
dentens svar finns ingen hänvisning till entalpiförändringen som värme vid 
konstant tryck. Av den anledningen tillhör svaret denna delföreställning i 
föreställningen F1. 

6.1.7 Frekvenser 
Nedan beskrivs vid vilka tillfällen samt hur ofta föreställningens delar före-
kommer. Föreställningen beskriver centrala vetenskapliga aspekter men är 
inte logisk. Enligt tabell 6.2 kan studenters svar på olika skriftliga uppgifter 
beskrivas med hjälp av föreställningen. Frekvenserna ges i informerande 
syfte och ingen statistisk analys genomförs. 
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Tabell 6.2. Beskrivning av vilka svar samt hur många som kategoriserats med före-
ställning F1, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal svar 
på uppgif-
ten 

Antal 
blanka svar 
på uppgif-
ten 

Antal 
korrekta 
svar på 
uppgiften 

Antal 
felaktiga 
svar på 
uppgiften 

Antal svar 
som 
beskrivs 
av F1.1 

Antal svar 
som 
beskrivs 
av F1.2 

HST1a 
4b 
(U6b) 

17 8 5 4 1 0 

HST1a 
5a 
(U7a) 

17 3 2 12 6 0 

HST1a 
5b 
(U7b) 

17 3 2 12 5 7 

HST1b 
9b 
(U8b) 

16 5 1 10 0 10 

HSE2 
7b 
(U7b) 

6 2 1 3 0 3 

HSE2 
9c 

6 5 0 1 0 1 

FSE1 3b 
(U7b) 

9 5 0 4 0 4 

FSInl2 
9a 
(U7a*) 

9 1 6 2 1 0 

FSInl2 
9b 
(U7b*) 

9 1 4 4 0 1 

FST 10b 
(U7b) 

9 1 5 3 0 1 

FSE2 4b 
(U7b*) 

6 0 0 6 0 6 

HS 79 26 11 42 12 21 
FS 42 8 15 19 1 12 
Tot 121 34 26 61 13 33 

Tabell 6.2 visar två mönster i det empiriska materialet, dels att delföreställ-
ning F1.1 i princip endast existerar i huvudstudien, dels att delföreställning 
F1.2. förekommer i båda studierna. Delföreställning F1.1 förekommer endast 
i svar på tre uppgifter i huvudstudien. Den relativa förekomsten är 6 % 
(1/17), 35 % (6/17) och 29 % (5/17) i de olika uppgifterna. I fördjupnings-
studien förekommer endast ett svar, 11 % (1/9), som kan beskrivas med fö-
reställningen. Vidare beskriver tabell 6.2 att andelen svar i de båda studierna 
som beskrivs av delföreställning F1.2 är tämligen lika, 27 % (21/79) respek-
tive 29 % (12/42). Det indikerar att studenten bortser från definitionen att 
entalpiförändringen är värme vid konstant tryck när det efterfrågas. Den 
relativa förekomsten på varje uppgift i huvudstudien är 41 % (7/17), 63 % 
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Exempel 6 

SK2 (FST 10b, U7b) Energiöverföringen i värme är samma som entalpiför-
ändringen för reaktionen i både A och B ty H = U+(PV) = U + pV + 
VP dvs. entalpin tar hänsyn till båda sorter av arbete 
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Generellt är det möjligt att bestämma entalpiförändringen i både uppställ-
ning A och B. I A är entalpiförändringen värmet och i B är entalpiföränd-
ringen summan av värmet vid konstant volym korrigerad med tryckökningen 
vid konstant volym. Eftersom uppgiften avser det uppmätta värmet blir B ett 
felaktigt val eftersom entalpiförändringen inte mäts som värmet utan måste 
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föreställningen F1. 

6.1.7 Frekvenser 
Nedan beskrivs vid vilka tillfällen samt hur ofta föreställningens delar före-
kommer. Föreställningen beskriver centrala vetenskapliga aspekter men är 
inte logisk. Enligt tabell 6.2 kan studenters svar på olika skriftliga uppgifter 
beskrivas med hjälp av föreställningen. Frekvenserna ges i informerande 
syfte och ingen statistisk analys genomförs. 
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Tabell 6.2. Beskrivning av vilka svar samt hur många som kategoriserats med före-
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(10/16), 50 % (3/6), 17 % (1/6) medan den relativa förekomsten på varje 
uppgift i fördjupningsstudien är 44 % (4/9), 11 % (1/9), 11 % (1/9), 100 % 
(6/6). Delföreställning F1.2 är således spridd i det empiriska materialet sett 
över tid.  

6.1.8 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
För att återknyta till de tre aspekter som presenterades i början av föreställ-
ningen gäller generellt att alla aspekterna utgår från definitionen att H = qp, 
men på olika sätt. Den första delföreställningen inkluderar de svar då studen-
ten explicit inkluderar entalpiförändringen som värme vid konstant tryck och 
väljer ett alternativ som inte stödjer den explicita formuleringen. Det medför 
ett allmänt implicit och explicit intryck av entalpiförändringen som värme, 
oberoende av om trycket och/eller volymen är konstant. Dessutom nämns 
sällan kravet endast tryckvolymarbete. Den andra delföreställningen inklude-
rar de svar där definitionen för entalpiförändring som värme vid konstant 
tryck är exkluderad på en fråga vars syfte är att undersöka om studenten kan 
tillämpa definitionen. Föreställning F1 ger inga förklarande svar, men till-
sammans med de logiska föreställningarna nedan framträder mönstret att 
studenterna definierar entalpiförändringen som värme vid konstant tryck. 
Deras definition stödjer inte dem att i konkreta fall välja korrekta svarsalter-
nativ.  

Detta resultat, uttryckt som ett mantra, är inte formulerat tidigare i den 
ämnesdidaktiska litteraturen. Trots det finns det gemensamma skärnings-
punkter med tidigare resultat. Dessa beskriver främst villkor, definitionen för 
entalpiförändring samt algoritmiska tillämpningar. Greenbowe och Meltzer 
(2003) konstaterar att ingen student i deras studie likställer reaktionsvärme 
med entalpiförändring när processen sker vid konstant tryck. Det skulle, i 
denna studie, kategoriseras som F1.2. Carson (2001) ger en liknande bild 
”The special importance of constant pressure and the limitation to pV work 
appeared not to have impinged on students.” (s. 114). Hon drar den slutsat-
sen på grund av att endast två studenter av 22 ger en korrekt beskrivning av 
entalpiförändringen, med avseende på konstant tryck och tryckvolymarbete, 
efter undervisning. Både Carson (2001) och Sözbilir (2001) formulerar även 
att studenterna frekvent motiverar att entalpiförändringen är värme då voly-
men är konstant, 25 % i Carson (2001) och som en delbeskrivning funnen i 
36 % av studenternas svar efter undervisning (Sözbilir, 2001). Det indikerar 
att det finns en problematik med villkoren och att tryckvolymarbetet förbi-
ses. Granville (1985) beskrev till exempel att studenter fås att tro att endo-
term och exoterm endast beror på tecknet för H. I själva verket, menade 
Granville, kan endoterm appliceras på vilket reagerande system som helst. 
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Men om det är det irreversibla värmet som upptas vid konstant tryck då en-
dast tryckvolymarbete är tillåtet benämns reaktionen endoterm.  

Att lära sig ett uttryckssätt och sedan alltid följa det är exempel på algo-
ritmiskt lärande, något som även Sözbilir (2001) berör. Sözbilir diskuterar 
emellertid samtliga termodynamiska begrepp och därför är endast formule-
ringen algoritmisk tillämpning lika föreställningen i denna avhandling. 
Andra författare som undersökt olika ämnesområden ger ett liknande bud-
skap. Studenterna förefaller lära sig formuleringar och ekvationer utantill 
men appliceringen brister (ex. Bowen & Bunce, 1997; Claesgens et al., 
2002; Mazur, 1997; Niaz, 2002). Föreställning F1 indikerar att studenterna 
vet vad som är centralt men att tillämpningen av detsamma brister (F1.1) 
samtidigt som det centrala inte uttrycks när det explicit och implicit efterfrå-
gas (F1.2).  

6.2 Föreställning F2. Om inte en förändring av en 
artefakts position kan iakttas är arbetet, då en kemisk 
reaktion sker, svårt för studenten att identifiera 

6.2.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning är en bild som framträder då studenternas beskrivningar 
av arbete analyseras. Föreställningen är att om inte en förändring av en arte-
fakts position kan iakttas är arbetet, då en kemisk reaktion sker, svårt för 
studenten att identifiera. Föreställningen innebär att ett vanligt fall av arbete 
inom kemi, tryckvolymarbete mot atmosfären, inte betraktas som arbete av 
studenterna, eftersom ingen artefakt påverkas. Det innebär att den abstrakta 
gränsen mellan system och omgivning, där tryckvolymarbetet utförs, kon-
kretiseras med hjälp av artefakten.  

6.2.2 Vetenskaplig förankring 
Vetenskapligt härleds tryckvolymarbetet från det fysikaliska sambandet     (IUPAC, 2007) eller arbetet är kraften gånger sträckan (Atkins 
& de Paula, 2005; Laidler et al., 2003; Silbey & Alberty, 2001; Zumdahl & 
Zumdahl, 2007). Ett arbete sker alltid mellan minst två system eller mellan 
ett system och omgivningen. Arbete är dessutom inte begränsat till tryckvo-
lymarbete; exempelvis är elektriska arbeten också vanligt förekommande. 
Eftersom härledningen av tryckvolymarbetet baseras på en formel vanligt 
förekommande i mekaniken innebär det att det finns teoretiska berörings-
punkter mellan fysikens och kemins beskrivning av tryckvolymarbete. Inom 
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fysik studeras ofta föremål medan kemi studerar hur olika ämnen reagerar. 
Fysiken är således mer konkret och kemin mer abstrakt87.  

Då en spruta fylls med gas och pistongen rör sig mot omgivningen (atmo-
sfären) är en något förenklad fysikalisk förklaring att pistongen utsätts för en 
kraft och rör sig en viss sträcka. Kemistudenten ska istället beskriva att ga-
sen trycker undan omgivningen (atmosfären). Pistongen betraktas endast 
som den del av systemets makroskopiska avgränsning som skapar förutsätt-
ning att kvantitativt bestämma arbetet88. 

Tryckvolymarbete är centralt inom kemin eftersom det beskriver det arbe-
te som sker då systemets volym ändras och trycket är konstant89. Att voly-
men för ett system ändras sker om substansmängden gas före reaktionen 
skiljer sig från substansmängden gas efter reaktionen. Då substansmängden 
gas ökar i reaktionen expanderar systemet och trycker samtidigt bort den 
omgivande luften (atmosfären) vilket innebär att systemet utför ett (tryckvo-
lym)arbete på omgivningen. Då substansmängden gas minskar i reaktionen 
komprimeras systemet av den omgivande luften (atmosfären), vilket innebär 
att omgivningen utför ett arbete på systemet. Denna process är tämligen ab-
strakt eftersom det inte syns att den omgivande luften (atmosfären) flyttas. 
Om arbetet ska bestämmas kvantitativt krävs en artefakt som indikerar hur 
stor volymändringen är vid ett bestämt, konstant, tryck. Det krävs eftersom 
termodynamikens första lag ger att förändringen av den inre energin är 
summan av arbete och värme (U = q + w). Om q mäts och det enda arbete 
som sker är tryckvolymarbete går det att kvantifiera förändringen av inre 
energi. En vanlig artefakt för att bestämma gasens volym är en spruta med 
en friktionsfri pistong. Vid en expansion fylls sprutan med gas och ger vo-
lymförändringen. Systemets expansion visualiseras eftersom pistongen rör 
sig, men arbetet är fortfarande att gasen trycker bort den omgivande luften 
(atmosfären).  

För att bland annat slippa kvantifiera tryckvolymarbetet varje gång en 
kemisk reaktion sker introduceras begreppet entalpi, H = U + pV. Då detta 
begrepp differentieras fås H = U + (pV), vilket ger H = U + Vp + 
pV. Eftersom U = q + w blir entalpiförändringen generellt summan av 
minst fem termer H = q + w + w´ + Vp + pV, där q är värmet, w är 
tryckvolymarbetet, w´ är övriga arbeten, Vp det tekniska arbetet samt pV 
tryckvolymarbetet. Om konstant tryck antas kan uttrycket förenklas i och 

                               
87 Notera att fysik och kemi, på en mikroskopisk nivå, beskriver arbete som en unison för-
flyttning av partiklar i en riktning medan värme är en slumpmässig förändring av partiklarnas 
riktning.  
88 Den fysikaliska förklaringen riskerar att stanna vid att arbetet är att förflytta pistongen. 
Arbetet sker eftersom pistongen förflyttar omgivningen i en riktning, eller motsatsen. Den 
processen är svår att identifiera eftersom gränsen mellan system och omgivning inte syns utan 
artefaktens hjälp.  
89 Ett specialfall av ett mer generellt sätt att uttrycka tryckvolymarbetet. 
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med att Vp = 0. Om w = - pexV och pex = p antas, blir uttrycket H = q + 
w´. Om inget annat arbete tillåts w´ = 0, fås H = qp.  

I alla steg ovan hade det varit komplicerat att kontrollera värdet på de oli-
ka termerna, men genom att införa begreppet entalpi fås fördelen att den 
enda process som måste bestämmas är värmet vid konstant tryck då endast 
tryckvolymarbetet är tillåtet. Tack vare entalpiförändringen behöver en prak-
tisk kemist endast mäta värmet istället för både värmet och arbetet. Ett arbe-
te, så som betraktat inom kemin, kan bero på flera orsaker. Om det förutsätts 
att det är en kemisk reaktion som studeras beror arbetet på en omlagring av 
bindningsenergi. Samma omlagring ger emellertid även upphov till värmet. 
Det indikerar att det viktiga är hur energin överförs90. Inom kemi finns även 
en annan formulering med avseende på arbete. Om förändringen av syste-
mets fria energi är negativ (G < 0)91 är det möjligt att systemet kan utföra 
ett arbete, vid konstant tryck och temperatur, som inte är tryckvolymarbete. 
Totalt sett krävs inget annat arbete än tryckvolymarbete då reaktionen sker, 
eftersom G kan ha ett negativt värde samtidigt som en kompression sker. 
Alltså kan omgivningen komprimera systemet trots att inget annat arbete 
utförs på systemet.   

6.2.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning är en beskrivning av en bild som framträder i materialet. 
Föreställningen är relaterad till teorin rörande tryckvolymarbete. I denna 
föreställning framträder bilden att studenten endast uppfattar att ett arbete 
sker då en artefakt, det vill säga ett godtyckligt valt objekt, påverkas. Denna 
påverkan kan vara en ny position, rörelse, etcetera. Viktigt är även att hur 
artefakten påverkas är identifierbar med blotta ögat. Föreställningen består 
av två mönster 

M1 När en kemisk reaktion sker är det svårt att identifiera arbetet eftersom 
det är så abstrakt.  

M2 Då en artefakt rör sig, exempelvis en pistong i en spruta, är det enklare 
för studenten att identifiera arbetet. 

 
När studenterna beskriver arbete, generellt, eller tryckvolymarbetet, speci-
fikt, inkluderas en artefakt, någon form av rörelse samt visuell iakttagelse. 
Vidare tydliggör studenten energiomvandlingen/förändringen i sina beskriv-
ningar av arbete eller tryckvolymarbete. Det är ett resonemang som ligger 

                               
90 Ett bra exempel på hur viktig process är, är förbränningen av vätgas med öppen låga eller i 
en bränslecell. I det första fallet avges energi som värme samtidigt som systemet komprime-
ras. I det andra fallet avges energi som värme, elektriskt arbete samtidigt som systemet, om 
alla andra tillståndsvariabler är identiska, komprimeras lika mycket som i det första fallet.  
91 Vanligtvis kallas reaktioner med denna egenskap för spontana. 
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fysik studeras ofta föremål medan kemi studerar hur olika ämnen reagerar. 
Fysiken är således mer konkret och kemin mer abstrakt87.  
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87 Notera att fysik och kemi, på en mikroskopisk nivå, beskriver arbete som en unison för-
flyttning av partiklar i en riktning medan värme är en slumpmässig förändring av partiklarnas 
riktning.  
88 Den fysikaliska förklaringen riskerar att stanna vid att arbetet är att förflytta pistongen. 
Arbetet sker eftersom pistongen förflyttar omgivningen i en riktning, eller motsatsen. Den 
processen är svår att identifiera eftersom gränsen mellan system och omgivning inte syns utan 
artefaktens hjälp.  
89 Ett specialfall av ett mer generellt sätt att uttrycka tryckvolymarbetet. 
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med att Vp = 0. Om w = - pexV och pex = p antas, blir uttrycket H = q + 
w´. Om inget annat arbete tillåts w´ = 0, fås H = qp.  

I alla steg ovan hade det varit komplicerat att kontrollera värdet på de oli-
ka termerna, men genom att införa begreppet entalpi fås fördelen att den 
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te, så som betraktat inom kemin, kan bero på flera orsaker. Om det förutsätts 
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mets fria energi är negativ (G < 0)91 är det möjligt att systemet kan utföra 
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nära mekanikens beskrivning av föremål vars energiformer förändras, exem-
pelvis en vikt som höjs och som då ökar sin potentiella energi. Vikten be-
skrivs här som en artefakt. Inom kemi är tryckvolymarbetet att systemet 
expanderar mot eller komprimeras av omgivningen (atmosfären)92. I det em-
piriska materialet nedan tydliggörs att studenterna primärt beskriver att ett 
arbete sker om en förändring i en artefakts position kan iakttas.   

6.2.4 Empirisk evidens med tolkning 
Som evidens för föreställningen inkluderas det empiriska material som berör 
arbete, generellt, och tryckvolymarbetet specifikt. Evidens för föreställning-
en finns primärt i enkäter och intervjuer eftersom dessa designades för att 
undersöka relationen mellan artefakt, arbete och tryckvolymarbete. Inläm-
nings- och tentamensuppgifter berör även tryckvolymarbetet, men i dessa 
uppgifter är inte fokus på relationen mellan artefakt, arbete och tryckvolym-
arbete utan på relationen mellan förändringen i inre energi, tryckvolymarbete 
och entalpiförändringen. Av den anledningen är det inte säkert att studenten 
själv för in artefakten i sin förklaring eftersom designen av frågorna inte 
syftar till det. Om artefakten saknas i frågan och studenten själv introducerar 
den i sin förklaring inkluderas det som evidens för föreställningen eftersom 
förfarandet indikerar att artefakten är viktig för studentens resonemang.  

Exempel från enkäter  
Evidens från enkäterna presenteras uppgift för uppgift. Först ges frågan och 
därefter presenteras hur studenterna svarar i en tabell. Deras motiveringar 
ges slutligen i punktform efter tabellen. 

 
Figur 6.3. (U4c) Natriummetalls reaktion med vatten utan artefakt mot omgivningen 
(atmosfären). 

I figur 6.3 beskrivs natriummetalls reaktion med vatten och vätgasen tillåts 
lämna kärlet. I samband med det utförs ett tryckvolymarbete. I tabell 6.3 
nedan beskrivs vilket svarsalternativ studenten väljer som svar på uppgiften. 

                               
92 Självfallet gäller även mekanikens beskrivning av arbete, men kemiska reaktioner som sker 
mot omgivningen (atmosfären), utan att några artefakter inkluderas, är vanliga och fortfarande 
sker ett abstrakt tryckvolymarbete. 
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Tabell 6.3. Beskrivning av vilket svarsalternativ studenterna väljer då reaktionen 
utför ett arbete utan att någon artefakt är inkluderad (U4c). 

Studie Svar 
Ja Nej Vet ej Inget svar 

HS E1 n = 12 5  2 5 0 
HS E2 n = 6 2  2 1 1 
FS E1 n = 9 2 5 1 1 
FS E2 n = 6 2 4 0 0 

Som det framkommer i tabell 6.3 besvaras frågan varierande. Följande punk-
ter är viktiga att betona angående studenternas motiveringar till sina svar. 

• I huvudstudiens första enkät motiveras sex av tolv svar fördelade på fyra 
för Ja och vardera ett på övriga alternativ. Två jakande svar har hänvis-
ning till en kemisk reaktion, medan alla de övriga motiveringarna, oav-
sett svarsalternativ, berör energiomvandling/förändring. I ett av de ja-
kande svaren kommenterar studenten att Gasen kunde tex driva en turbin 
(S7, HSE1 4c, U4c), vilket tolkas som att studenten beskriver hur arte-
fakten påverkas av gasen och att det är arbetet (M2). I övrigt är svaren 
väldigt generella. 

• I huvudstudiens andra enkät motiveras tre av sex svar fördelade på två 
Nej svar och ett Vet ej. I de båda nekande svaren finns hänvisningar till 
kemi, ämnen och spontan (M1). Det tvekande svaret innehåller en moti-
vering med energiomvandling/förändring. Samtliga svar är därmed väl-
digt generella. 

• I fördjupningsstudiens första enkät motiveras sju av nio svar fördelade 
på två Ja, fyra Nej och ett Vet ej. Studenten som svarar Vet ej motiverar 
det med spontan reaktion samt Men arbete borde utföras, gasen trycker 
ju bort luften ovanför. Fast det låter konstigt. Nästa fråga känns lättare 
(SK3, FSE1 2a, U4c) (M1). I detta fall har alltså studenten svårt att se 
arbetet, trots att hon har rätt. De studenter som svarar jakande motiverar 
sitt svar med energiomvandling/förändring eller att det är en kemisk re-
aktion, alltså allmänt. De studenter som motiverar sitt nekande svar in-
kluderar avsaknad av artefakt i två fall (M2) respektive att arbete är kraf-
ter. I dessa svar tydliggörs mekanikens beskrivning av arbete. 

• I fördjupningsstudiens andra enkät motiveras fem av nio svar fördelade 
på två för Ja och tre för Nej. I båda de jakande svaren beskrivs aspekter 
av tryckvolymarbete, ett i enlighet med definition och ett där gasen 
blandar sig med luften. Alla de nekande svaren inkluderar fri expansion 
(M1, M2). 

Sammanfattningsvis gäller att i en uppgift om natriummetalls reaktion med 
vatten är det svårt för studenten att se arbetet och förklaringarna blir allmän-
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na eftersom energiomvandling/förändring, krafter och kemiska reaktioner är 
vanliga motiveringar. När studenten beskriver artefakten är det avsaknaden 
som betonas. I figur 6.4 nedan beskrivs natriummetalls reaktion med vatten 
och vätgasen samlas upp i en ballong som expanderar (HSE1 4d). I samband 
med det utförs ett tryckvolymarbete. I tabell 6.4 nedan beskrivs vilket svars-
alternativ studenten väljer som svar på uppgiften. 

 
Figur 6.4. Natriummetalls reaktion med vatten och artefakten ballong är inkluderad. 

Tabell 6.4. Beskrivning av vilket svarsalternativ studenterna väljer då reaktionen 
utför ett arbete med artefakten ballong inkluderad. 

Studie Svar 
Ja Nej Vet ej Inget svar 

HS E1 n = 12 4 1 7 0 

Som framkommer i tabell 6.4 besvaras frågan i huvudstudiens enkät före 
undervisning. Följande punkter är viktiga att betona angående studenternas 
motiveringar till sina svar. 

• I huvudstudiens första enkät motiveras sex av tolv svar fördelade på fyra 
Ja och två Vet ej. Alla jakande svar hänvisar till energiomvand-
ling/förändring och i två är artefakten inkluderad (M2). Även ett Vet ej 
motiveras med energiomvandling/förändring. Det andra Vet ej beskriver 
att en kemisk reaktion sker.  

När ballongen inkluderas övergår studenterna till att mer frekvent beskriva 
arbetet som att artefakten påverkas. Alltså tydliggörs artefaktens betydelse, 
men även relationen till energiomvandling/förändring. I figur 6.5 nedan be-
skrivs natriummetalls reaktion med vatten och vätgasen samlas in i en spruta 
med pistong (HSE1 4f, U4f). I samband med det utförs ett tryckvolymarbete. 
I tabell 6.5 beskrivs därefter vilket svarsalternativ studenten väljer som svar 
på uppgiften. 
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Figur 6.5. (U4f) Natriummetalls reaktion med vatten och artefakten spruta med 
pistong är inkluderad. 

Tabell 6.5. Beskrivning av vilket svarsalternativ studenterna väljer då reaktionen 
utför ett arbete med artefakten spruta + pistong inkluderad. 

Studie Svar 
Ja Nej Vet ej Inget svar 

HS E1 n = 12 6 0 6 0 
HS E2 n = 6 4 0 1 1 
FS E1 n = 9 9 0 0 0 
FS E2 n = 6 6 0 0 0 

Som det framkommer i tabell 6.5 besvaras frågan tämligen tydligt, med 
många jakande svar. Följande punkter är viktiga att betona angående studen-
ternas motiveringar till sina svar. 

• I huvudstudiens första enkät motiveras sex av tolv svar fördelade på fem 
för Ja och en för Vet ej. Tre jakande svar har hänvisning till artefakten 
(M2) och ett till kemisk reaktion, där volymändringen beskrivs. Motiver-
ingen till Vet ej inkluderar energiomvandling/förändring. Att arbetet är 
påverkan på artefakt tydliggörs i svaren före undervisningen.  

• I huvudstudiens andra enkät motiveras tre av sex svar fördelade på två Ja 
och ett Vet ej. I de båda jakande svar finns hänvisning till artefakten 
(M2). Motiveringen till Vet ej är volymförändring. Även här är artefak-
tens betydelse för arbete viktig. 

• I fördjupningsstudiens första enkät motiveras åtta av nio jakande svar. I 
sju av dessa är artefakten nämnd (M2). Fyra av dessa artefaktbeskriv-
ningar inkluderar även krafter. Det sista jakande svaret är energiomvand-
ling/förändring. Här framkommer således bilden av arbetet som ett me-
kaniskt begrepp eftersom energiomvandling, krafter och artefakt alla är 
inkluderade på något sätt. 
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FS E2 n = 6 6 0 0 0 
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• I huvudstudiens första enkät motiveras sex av tolv svar fördelade på fem 
för Ja och en för Vet ej. Tre jakande svar har hänvisning till artefakten 
(M2) och ett till kemisk reaktion, där volymändringen beskrivs. Motiver-
ingen till Vet ej inkluderar energiomvandling/förändring. Att arbetet är 
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• I fördjupningsstudiens andra enkät motiveras samtliga sex svar. I fem av 
dessa ingår beskrivningar av arbete dels som tryckvolymarbete, dels mot 
omgivningen. I två av de fem beskrivningarna med tryckvolymarbete in-
går även artefakten. Artefakten är även motiveringen för det sjätte sva-
ret. Efter undervisningen beskrivs arbetet som ett tryckvolymarbete, men 
fortfarande är artefakten central i beskrivningarna (M2). 

Sammanfattningsvis framkommer alltså att spruta med pistong används av 
studenterna för att motivera arbetet som utförs när natriummetall reagerar 
med vatten. Mekanikens beskrivning av arbete är central före undervisning, 
men efter undervisning blir beskrivningarna mer som tryckvolymarbete, 
även om artefakten nämns. 

I punkterna ovan tydliggörs att uppgiften då den kemiska reaktionen sker 
mot atmosfären ger fler divergerande, allmänna, förklaringar. Det kan indi-
kera att det är svårare för studenten att motivera arbetet då det är mer ab-
strakt. De uppgifter som innehåller en artefakt ger nämligen mindre variation 
i svaren. I detta relativt begränsade material syns inga specifika förklaringar 
förknippade till svarsalternativet Ja, Nej eller Vet ej. Oavsett svarsalternativ 
förekommer exempelvis förklaringar med energiomvandling/förändring i 
svaren. Arbetet som volymändring eller tryckvolymarbete framträder i större 
grad efter undervisningen. Dessutom finns andra mindre frekventa motiver-
ingar exempelvis fri expansion i fördjupningsstudien då reaktionen sker mot 
atmosfären. Det finns även två olika typer av förklaringar som förknippas 
mer till kemi nämligen spontan och kemisk reaktion. Dessa två förklaringar 
kan emellertid alltid tillämpas eftersom det är en kemisk reaktion som sker 
spontant. Att studenten inte konsekvent håller sig till den motiveringen är 
intressant och därför är slutsatsen att då studenter förklarar kemiska reaktio-
ner med en artefakt inkluderad i uppgiften är sannolikheten högre att arbetet 
förklaras som påverkan av/på artefakt.   
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Exempel från tentamen 
Nedan följer tre exempel från tentamen. Det första exemplet är motevidens 
för föreställningen medan de två efterföljande tydliggör artefaktens betydel-
se för arbete. 

Exempel 1 

Uppgift U6ab 

 

Figur 6.6. Frågan undersöker om studenten kan ge ett exempel på en reak-
tion som uppfyller H  U, samt därefter motivera det (U6ab).  

SK2 (FST 3b, U6b) Det utvecklades gas dvs volymen ökar. Den gas som 
bildas måste tränga bort atmosfären (förutsatt att pext  0) och ett arbete 
utförs därmed ty w = - pV = -ngasRT. Att H  U följer av att H = U 
+ (PV) (def.) 

Detta exempel är ett typexempel på när studenten beskriver tryckvolymarbe-
tet korrekt Den gas som bildas måste tränga bort atmosfären (förutsatt att 
pext  0) och ett arbete utförs. Här motiverar studenten att H  U som en 
volymökning mot konstant tryck och att omgivningen (atmosfären) trängs 
bort.  

Exempel 2 

S1(HST1a 4a, U6a) Två kemikalier i en sluten ballong  ballongen expan-
derar och trycket ökar också 

Studenten ska själv formulera en reaktion som uppfyller att H  U (se 
figur 6.6). I denna beskrivning inkluderar studenten i en sluten ballong  
ballongen expanderar trots att det räcker med att beskriva två kemikalier 
som reagerar och det sker en expansion. Studenten introducerar själv bal-
longen i detta fall, vilket indikerar att ballongen har betydelse för arbetet 
(M2) 93.  

                               
93 Notera att denna student under HSE1 svarat på frågan om natriummetall och vatten där 
bland annat en ballong ingick. 
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Exempel 3 

SK3 (FSInl2 9a, U7a*) Det borde vara system B som avger mest värme. I 
system A kommer energi gå åt för att trycka ut pistongen, alltså kommer det 
försvinna energi till det och det kommer inte avges lika mycket energi i form 
av värme. 

Studenten motiverar vilken uppställning A, B eller båda som avger mest 
värme (se bilaga 17). Studenten väljer korrekt svarsalternativ och i motiver-
ingen ingår en beskrivning av arbetet som påverkan på en artefakt kommer 
energi gå åt för att trycka ut pistongen (M2).  

Exempel från intervjuer 
Exemplen är från alla huvudstudiens uppföljande intervjuer. Intervjumateria-
let, då studenterna själva måste beskriva arbete då en kemisk reaktion sker, 
visar att det finns problem för studenterna att förklara arbetet. I materialet 
framkommer två beskrivningar av arbete inom kemi, dels arbete då bind-
ningarna bryts och bildas, dels inget arbete om reaktionen är spontan (G < 
0). Dessa beskrivningar stämmer eftersom en kemisk reaktion de facto är att 
bryta och bilda bindningar även om processen också ger upphov till värmet. 
Förändringen i Gibbs energi beskriver det maximala arbetet som ett system 
kan utföra (G < 0) eller måste tillföras (G > 0) under förutsättning att 
trycket och temperaturen är konstanta. Värdet på G är dessutom redan kor-
rigerat för eventuellt tryckvolymarbete. Eftersom spontan är relaterad till 
arbete och arbete är en konsekvens av att bindningar bryts och bildas har 
studenter, som beskriver arbetet på detta vis, således uppfattat två viktiga 
aspekter av arbete inom kemi. I transkripten nedan ges tolkad evidens för hur 
studenten beskriver arbetet. För att erbjuda läsaren en så bred bild som möj-
ligt ger transkripten evidens både för och emot föreställningen.   

Exempel 4 

S1 (HSI2, utdrag från t~13.10-15.50, ammoniumklorids upplösning i vatten 
samt natriumvätekarbonats reaktion med saltsyra.) 
intervjuare:[…]sker det nåt arbete här då 
student: [tyst 2 sek] det hoppas jag inte  
intervjuare: okej varför inte det  
student: eh jag vet inte jag vill det känns som energi och arbete ibland bru-
kar jag tänka att det är samma sak nästan men att arbete är mer potentiell 
energi och att temperaturen motsvarar kinetisk energi [tyst 2 sek] och ehm 
[tyst 3 sek] vattenmolekylen bromsas ju upp så att kinetiska energin och 
temperaturen förändras ju men jag vet inte riktigt vart jag ska blanda in 
arbetet någonstans  
intervjuare: nej [tyst 2 sek] okej 
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student: det kanske är bindningarna snarare då 
intervjuare: […] ett experiment som liknar det jag hade tänkt göra det är att 
ta lite natriumvätekarbonat här nere i botten tillsätta saltsyra och blåsa upp 
en ballong för vi får koldioxid då [tyst 2 sek] så nu får vi tänka oss det […] 
så ska du sen få diskutera ett annat försök 
student: då ska vi tänka om en reaktion då kan ändra volymen är det så 
intervjuare: mm hur menar du då 
student: ja men om du blåser upp ballongen å och och kärlet är så här slutet 
då måste ju volymen öka […] och det är ju reaktionen som gör det [tyst 4 
sek] betyder det arbete 
intervjuare: ja jag jag frågar dig  
student: [skrattar] […] jag vet inte för att då expanderar ju gasen ändå men 
det ja det gör den ju 
intervjuare: mm [tyst 2 sek] gasen expanderar men medför alltså det att det 
är ett arbete 
student: jag vet inte [skrattar] jag är inte så jag är inte så jag kan inte kopp-
la arbete till kemi riktigt 

I den första delen av intervjutranskriptet framkommer att energi, arbete och 
värme är fysikaliska. Studenten säger att arbete är mer potentiell energi och 
att temperaturen motsvarar kinetisk energi. I beskrivningen framkommer 
också energiomvandlingen vattenmolekylen bromsas ju upp så att kinetiska 
energin och temperaturen förändras. Under intervjun beskriver studenten 
arbete generellt, inte tryckvolymarbetet, och det tydliggörs att den rådande 
beskrivningen av arbete är den fysikaliska. Arbetet är en konsekvens av 
energiomvandlingar mellan olika former, men studenten har ingen klar bild 
av hur arbetet kan inkluderas bland energiomvandlingen, bindningar och 
kemi, jag vet inte riktigt vart jag ska blanda in arbetet någonstans (M1). När 
intervjuaren för in ballongen identifierar studenten att det är volymändringen 
som är viktig då ska vi tänka om en reaktion då kan ändra volymen är det så 
(M2). Studenten beskriver att gasen expanderar då expanderar ju gasen 
ändå men det ja det gör den ju, men han medger att han inte vet hur han ska 
koppla arbete till kemi jag kan inte koppla arbete till kemi riktigt (M1). Den 
av intervjuaren inkluderade ballongen gör arbetets normalt abstrakta natur 
mer konkret, men trots det är arbetet svårt för studenten att relatera till kemi. 
Han vet emellertid att volymförändringen på grund av gasens expansion är 
central.  
  



 112

Exempel 3 

SK3 (FSInl2 9a, U7a*) Det borde vara system B som avger mest värme. I 
system A kommer energi gå åt för att trycka ut pistongen, alltså kommer det 
försvinna energi till det och det kommer inte avges lika mycket energi i form 
av värme. 

Studenten motiverar vilken uppställning A, B eller båda som avger mest 
värme (se bilaga 17). Studenten väljer korrekt svarsalternativ och i motiver-
ingen ingår en beskrivning av arbetet som påverkan på en artefakt kommer 
energi gå åt för att trycka ut pistongen (M2).  

Exempel från intervjuer 
Exemplen är från alla huvudstudiens uppföljande intervjuer. Intervjumateria-
let, då studenterna själva måste beskriva arbete då en kemisk reaktion sker, 
visar att det finns problem för studenterna att förklara arbetet. I materialet 
framkommer två beskrivningar av arbete inom kemi, dels arbete då bind-
ningarna bryts och bildas, dels inget arbete om reaktionen är spontan (G < 
0). Dessa beskrivningar stämmer eftersom en kemisk reaktion de facto är att 
bryta och bilda bindningar även om processen också ger upphov till värmet. 
Förändringen i Gibbs energi beskriver det maximala arbetet som ett system 
kan utföra (G < 0) eller måste tillföras (G > 0) under förutsättning att 
trycket och temperaturen är konstanta. Värdet på G är dessutom redan kor-
rigerat för eventuellt tryckvolymarbete. Eftersom spontan är relaterad till 
arbete och arbete är en konsekvens av att bindningar bryts och bildas har 
studenter, som beskriver arbetet på detta vis, således uppfattat två viktiga 
aspekter av arbete inom kemi. I transkripten nedan ges tolkad evidens för hur 
studenten beskriver arbetet. För att erbjuda läsaren en så bred bild som möj-
ligt ger transkripten evidens både för och emot föreställningen.   

Exempel 4 

S1 (HSI2, utdrag från t~13.10-15.50, ammoniumklorids upplösning i vatten 
samt natriumvätekarbonats reaktion med saltsyra.) 
intervjuare:[…]sker det nåt arbete här då 
student: [tyst 2 sek] det hoppas jag inte  
intervjuare: okej varför inte det  
student: eh jag vet inte jag vill det känns som energi och arbete ibland bru-
kar jag tänka att det är samma sak nästan men att arbete är mer potentiell 
energi och att temperaturen motsvarar kinetisk energi [tyst 2 sek] och ehm 
[tyst 3 sek] vattenmolekylen bromsas ju upp så att kinetiska energin och 
temperaturen förändras ju men jag vet inte riktigt vart jag ska blanda in 
arbetet någonstans  
intervjuare: nej [tyst 2 sek] okej 

 113

student: det kanske är bindningarna snarare då 
intervjuare: […] ett experiment som liknar det jag hade tänkt göra det är att 
ta lite natriumvätekarbonat här nere i botten tillsätta saltsyra och blåsa upp 
en ballong för vi får koldioxid då [tyst 2 sek] så nu får vi tänka oss det […] 
så ska du sen få diskutera ett annat försök 
student: då ska vi tänka om en reaktion då kan ändra volymen är det så 
intervjuare: mm hur menar du då 
student: ja men om du blåser upp ballongen å och och kärlet är så här slutet 
då måste ju volymen öka […] och det är ju reaktionen som gör det [tyst 4 
sek] betyder det arbete 
intervjuare: ja jag jag frågar dig  
student: [skrattar] […] jag vet inte för att då expanderar ju gasen ändå men 
det ja det gör den ju 
intervjuare: mm [tyst 2 sek] gasen expanderar men medför alltså det att det 
är ett arbete 
student: jag vet inte [skrattar] jag är inte så jag är inte så jag kan inte kopp-
la arbete till kemi riktigt 

I den första delen av intervjutranskriptet framkommer att energi, arbete och 
värme är fysikaliska. Studenten säger att arbete är mer potentiell energi och 
att temperaturen motsvarar kinetisk energi. I beskrivningen framkommer 
också energiomvandlingen vattenmolekylen bromsas ju upp så att kinetiska 
energin och temperaturen förändras. Under intervjun beskriver studenten 
arbete generellt, inte tryckvolymarbetet, och det tydliggörs att den rådande 
beskrivningen av arbete är den fysikaliska. Arbetet är en konsekvens av 
energiomvandlingar mellan olika former, men studenten har ingen klar bild 
av hur arbetet kan inkluderas bland energiomvandlingen, bindningar och 
kemi, jag vet inte riktigt vart jag ska blanda in arbetet någonstans (M1). När 
intervjuaren för in ballongen identifierar studenten att det är volymändringen 
som är viktig då ska vi tänka om en reaktion då kan ändra volymen är det så 
(M2). Studenten beskriver att gasen expanderar då expanderar ju gasen 
ändå men det ja det gör den ju, men han medger att han inte vet hur han ska 
koppla arbete till kemi jag kan inte koppla arbete till kemi riktigt (M1). Den 
av intervjuaren inkluderade ballongen gör arbetets normalt abstrakta natur 
mer konkret, men trots det är arbetet svårt för studenten att relatera till kemi. 
Han vet emellertid att volymförändringen på grund av gasens expansion är 
central.  
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Exempel 5 

S7 (HSI2, utdrag från t~5.20-7.20, ammoniumklorids upplösning) 
intervjuare: sker det nåt arbete här 
student: nej jag tycker inte att det gör det 
intervjuare: nej därför att 
student: därför att [tyst 2 sek] det är inget arbete som utförs [tyst 2 sek] på 
något sätt det är inget [tyst 2 sek] omvandling av lägesenergin eller nåt sånt 
så nej jag tycker inte att det utförs  
intervjuare: nej 
student: något arbete 
intervjuare: okej [tyst 2 sek] så men om du skulle förklara själva begreppet 
arbete då vad menar du med det när du säger arbete 
student: mm arbete då [tyst 2 sek] då blir det att nånting ska utföras att det 
blir en omvandling i energin [tyst 7 sek] man gör så att nånting får en högre 
energi [tyst 4 sek] till exempel ökar trycket så man trycker nånting så att 
nånting rör sig då  
intervjuare: okej 
student: tycker jag att det utförs ett arbete man får en turbin å gå  
intervjuare: mm men utförs här utfördes en kemisk reaktion  
student: mm 
intervjuare: men det är inte 
student: men inget arbete 
intervjuare: inget arbete 
student: nej 

I detta utdrag diskuteras först ammoniumklorids upplösning i vatten. Denna 
process sker utan ett tryckvolymarbete. Studenten beskriver korrekt att det 
inte sker något arbete och ombeds förklara sig. Arbetet beskrivs då som en 
del av energiomvandlingen mellan olika former att det blir en omvandling i 
energin. I transkriptet tydliggörs att arbetet är förknippat med att nånting ska 
utföras. Det är exempelvis att man trycker nånting så att nånting rör sig då 
och detta någonting är förknippat med artefakter, exempelvis utförs det ett 
arbete man får en turbin å gå (M2). Att arbetet är förknippat med visuella 
förändringar tydliggörs i andra delar av intervjun exempelvis  

intervjuare: om det sker något arbete när den här reaktionen sker 
student: [tyst 13 sek] nej jag tycker inte det 
intervjuare: nej kan du beskriva varför du inte tycker det 
student: [tyst 5 sek] ja för den utför inget arbete, arbete tycker jag då ska 
man utföra någonting den skulle väl ha kunnat utfört ett arbete om du hade  
[tyst 3 sek] eh [tyst 5 sek] som ett tätt lock så ökar trycket därinne och lyfte 
locket till exempel då skulle du ha fått ett utfört ett arbete […] och omvand-
lat och fått en annan lägesenergi högre lägesenergi. (t~21.10 - 22.30) 
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I det sista transkriptet är det natriumvätekarbonats sönderfall till, bland an-
nat, koldioxid som studenten ska beskriva. I reaktionen, då gas utvecklas, 
sker enligt studenten inget arbete eftersom gasen inte i interagerar med en 
artefakt (M1, M2). Därmed tydliggör studenten sin ståndpunkt att det är 
påverkan på en artefakt som är arbetet och den förklaringen är lik en meka-
nisk beskrivning av arbete.  

Exempel 6 

S11 (HSI2, utdrag från t~3.50-6.50, ammoniumklorids upplösning) 
intervjuare:mm okej  [tyst 2 sek] sker det nå nåt arbete under den här reak-
tionen 
student: [tyst 2 sek] eh ja du rör med termometern [skrattar] 
intervjuare: okej ja förutom det då  
student: ehh 
intervjuare: nu om vi fortsätter att anta att upplösningen av saltet fortgår 
här 
student: ja precis nej det gör det väl inte den sker väl spontant för att det 
finns ju ehm eftersom att den löser upp sig så det finns ju större möjligheter 
för den å och om det sker spontant så sker det väl inget utför man väl inget 
direkt arbete på den 
intervjuare: okej hur menar du då 
student: eh [tyst 3 sek] eftersom att [tyst 2 sek] så fort du häller på vattnet 
på den saltet så löser det ju upp sig [tyst 2 sek] och det är väl på grund av 
att oordning alltså på grund av entropin  [tyst 2 sek] så då blandar dom ju 
sig och då skulle väl skulle väl jag säga att dom sker väl spontant och då 
intervjuare: mm 
student: och om det sker spontant så borde det väl inte gå åt så mycket arbe-
te 
intervjuare: nej när du säger arbete här vad menar du då 
student: alltså ja hur ska man förklara det det är väl inget [tyst 2 sek] ja det 
är väl i form ja alltså [tyst mumlande 5 sek] ja i och för sig så kräver den 
energi men inte [tyst 2 sek] ja den kräver ju energi för att men det sker det 
sker väl inget direkt arbete så skulle jag vilja säga [tyst 2 sek] det är som 
när man städar rummet 
intervjuare: du sa du sa nånting att när jag rörde med termometern 
student: mm 
intervjuare: [rör med termometern] så var det ett arbete 
student: mm 
intervjuare: hur menar du då 
student: ja du utför ju ett arbete när du [tyst 2 sek] alltså rör med termome-
tern  
intervjuare: ja 
student: och det arbetet fortsätter ju ner och gör att vattnet snurrar  
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Exempel 5 

S7 (HSI2, utdrag från t~5.20-7.20, ammoniumklorids upplösning) 
intervjuare: sker det nåt arbete här 
student: nej jag tycker inte att det gör det 
intervjuare: nej därför att 
student: därför att [tyst 2 sek] det är inget arbete som utförs [tyst 2 sek] på 
något sätt det är inget [tyst 2 sek] omvandling av lägesenergin eller nåt sånt 
så nej jag tycker inte att det utförs  
intervjuare: nej 
student: något arbete 
intervjuare: okej [tyst 2 sek] så men om du skulle förklara själva begreppet 
arbete då vad menar du med det när du säger arbete 
student: mm arbete då [tyst 2 sek] då blir det att nånting ska utföras att det 
blir en omvandling i energin [tyst 7 sek] man gör så att nånting får en högre 
energi [tyst 4 sek] till exempel ökar trycket så man trycker nånting så att 
nånting rör sig då  
intervjuare: okej 
student: tycker jag att det utförs ett arbete man får en turbin å gå  
intervjuare: mm men utförs här utfördes en kemisk reaktion  
student: mm 
intervjuare: men det är inte 
student: men inget arbete 
intervjuare: inget arbete 
student: nej 

I detta utdrag diskuteras först ammoniumklorids upplösning i vatten. Denna 
process sker utan ett tryckvolymarbete. Studenten beskriver korrekt att det 
inte sker något arbete och ombeds förklara sig. Arbetet beskrivs då som en 
del av energiomvandlingen mellan olika former att det blir en omvandling i 
energin. I transkriptet tydliggörs att arbetet är förknippat med att nånting ska 
utföras. Det är exempelvis att man trycker nånting så att nånting rör sig då 
och detta någonting är förknippat med artefakter, exempelvis utförs det ett 
arbete man får en turbin å gå (M2). Att arbetet är förknippat med visuella 
förändringar tydliggörs i andra delar av intervjun exempelvis  

intervjuare: om det sker något arbete när den här reaktionen sker 
student: [tyst 13 sek] nej jag tycker inte det 
intervjuare: nej kan du beskriva varför du inte tycker det 
student: [tyst 5 sek] ja för den utför inget arbete, arbete tycker jag då ska 
man utföra någonting den skulle väl ha kunnat utfört ett arbete om du hade  
[tyst 3 sek] eh [tyst 5 sek] som ett tätt lock så ökar trycket därinne och lyfte 
locket till exempel då skulle du ha fått ett utfört ett arbete […] och omvand-
lat och fått en annan lägesenergi högre lägesenergi. (t~21.10 - 22.30) 
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I det sista transkriptet är det natriumvätekarbonats sönderfall till, bland an-
nat, koldioxid som studenten ska beskriva. I reaktionen, då gas utvecklas, 
sker enligt studenten inget arbete eftersom gasen inte i interagerar med en 
artefakt (M1, M2). Därmed tydliggör studenten sin ståndpunkt att det är 
påverkan på en artefakt som är arbetet och den förklaringen är lik en meka-
nisk beskrivning av arbete.  

Exempel 6 

S11 (HSI2, utdrag från t~3.50-6.50, ammoniumklorids upplösning) 
intervjuare:mm okej  [tyst 2 sek] sker det nå nåt arbete under den här reak-
tionen 
student: [tyst 2 sek] eh ja du rör med termometern [skrattar] 
intervjuare: okej ja förutom det då  
student: ehh 
intervjuare: nu om vi fortsätter att anta att upplösningen av saltet fortgår 
här 
student: ja precis nej det gör det väl inte den sker väl spontant för att det 
finns ju ehm eftersom att den löser upp sig så det finns ju större möjligheter 
för den å och om det sker spontant så sker det väl inget utför man väl inget 
direkt arbete på den 
intervjuare: okej hur menar du då 
student: eh [tyst 3 sek] eftersom att [tyst 2 sek] så fort du häller på vattnet 
på den saltet så löser det ju upp sig [tyst 2 sek] och det är väl på grund av 
att oordning alltså på grund av entropin  [tyst 2 sek] så då blandar dom ju 
sig och då skulle väl skulle väl jag säga att dom sker väl spontant och då 
intervjuare: mm 
student: och om det sker spontant så borde det väl inte gå åt så mycket arbe-
te 
intervjuare: nej när du säger arbete här vad menar du då 
student: alltså ja hur ska man förklara det det är väl inget [tyst 2 sek] ja det 
är väl i form ja alltså [tyst mumlande 5 sek] ja i och för sig så kräver den 
energi men inte [tyst 2 sek] ja den kräver ju energi för att men det sker det 
sker väl inget direkt arbete så skulle jag vilja säga [tyst 2 sek] det är som 
när man städar rummet 
intervjuare: du sa du sa nånting att när jag rörde med termometern 
student: mm 
intervjuare: [rör med termometern] så var det ett arbete 
student: mm 
intervjuare: hur menar du då 
student: ja du utför ju ett arbete när du [tyst 2 sek] alltså rör med termome-
tern  
intervjuare: ja 
student: och det arbetet fortsätter ju ner och gör att vattnet snurrar  
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intervjuare: mm men just nu när jag sluta röra så så sker inget arbete 
student: [tyst 2 sek] nej det skulle jag väl inte säga [tyst 5 sek] ja  
intervjuare: vad vad är [ohörbart] 
student: arbete är arbete är ju energi egentligen [tyst 2 sek] så ja ja då utför 
den väl ett arbete 
intervjuare: men det känns lite tveksamt [skrattar] 
student: ja det är lite det är lite sådär [tyst 2 sek] det är svårt att se det när 
man när man ser två substanser alltså det är lättare att applicera det på 
verkliga livet om man säger hela tiden 

Student 11 beskriver ammoniumklorids upplösning och inget arbete utförs 
på systemet eftersom reaktionen är spontan, om det sker spontant så sker det 
väl inget utför man väl inget direkt arbete på den. När studenten ombeds 
förklara arbete tydliggörs problemen som finns förknippade med arbete och 
kemi hur ska man förklara det det är väl inget [tyst 2 sek] ja det är väl i 
form ja alltså [tyst mumlande 5 sek] ja i och för sig så kräver den energi 
men inte [tyst 2 sek] ja den kräver ju energi för att men det sker det sker väl 
inget direkt arbete så skulle jag vilja säga [tyst 2 sek] det är som när man 
städar rummet (M1). När intervjuaren rör med termometern är det korrekt 
beskrivet som ett arbete (M2). Reaktionen kräver energi och trots det tillförs 
inget arbete vilket beror på att den är spontan. Slutsatsen är att eftersom ar-
bete är energi utförs ett arbete. Dessa tre resonemang är motstridiga, men 
viktigt är att studenten omedelbart identifierar den visuella förändringen av 
systemet förknippad med artefakten termometer. Det tolkas som en fysika-
lisk beskrivning av arbete vilket även återkommer i senare skeden av inter-
vjun. Efter den initiala beskrivningen med termometern säger studenten att 
spontana reaktioner inte behöver tillföras något arbete, vilket stämmer, men 
eftersom arbete är energi och någonting händer med energin är det ändå ett 
arbete. Att studenten motsäger sig själv förefaller bero på förklaringen som 
studenten ger det är svårt att se det när man när man ser två substanser 
alltså det är lättare att applicera det på verkliga livet om man säger hela 
tiden. Det innebär att arbete  kemi är svårare än arbete  fysik, vilket kan 
förklaras som att abstraktionen ökar från fysik till kemi (M1). I ett senare 
skede i intervjun (t~20.50-20.50) ska studenten beskriva natriumkarbonats 
sönderfall till bland annat koldioxid. Trots att gas bildas utförs inget arbete 
eftersom reaktionen är spontan (G < 0).  

student: alltså det är väl på samma sätt att det [tyst 3 sek] att när du häller 
på det där så sker det ju spontant eller automatiskt alltså att ehm [tyst 3 sek] 
det är väl på det sättet som som men ja nä jag har faktiskt väldigt svårt att 
säga om det sker något arbete på den. 

I det aktuella fallet utför systemet ett arbete på omgivningen eftersom gasen 
expanderar. Dessutom är förändringen i Gibbs energi negativ, men eftersom 
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försöksuppställningen är avgränsad till värme och tryckvolymarbete sker 
inget annat arbete. Studenten har svårt att se arbetet i kemi om inte artefak-
ten inkluderas, men motiveringen spontan är densamma.  

Exempel 7 

S17 (HSI2, utdrag från t~9.20-10.30, magnesium och saltsyra) 
intervjuare: […] sker det något arbete här då 
student: nej jag tror inte det [tyst 4 sek]  
intervjuare: okej för att 
student: ja varför inte [tyst 16 sek] jo för att vi har utnyttjat hela potentialen 
egentligen och vi har inte typ [tyst 4 sek] [skrattar] ja nej men vi har inte 
använt den potentialen för att ändra saker som vi som skulle ha hänt där  
intervjuare: okej 
student: så det gick allt åt värme men värme är inte arbete [tyst 3 sek] så jag 
tror inte det har hänt något arbete 

I denna del av transkriptet beskriver S17 tydligt definitionen av energi med 
egna ord, potential för att ändra saker, samt termodynamikens första lag, 
gick allt åt värme men värme är inte arbete. Senare i intervjun (t~11.00-
11.40) fortsätter studenten att beskriva att värme och arbete är två olika be-
grepp. Initialt förklarar student begreppen på ett liknande sätt i och med att 
båda begreppen indikerar rörelse. 

intervjuare: det första exemplet att [arbete är] någon förmåga att flytta på 
saker mer rörelse sa du 
student: ja ja 
intervjuare: och här sa du att värme var rörelse  
student: ja men eh ja mm ja det är lite konstigt [tyst 2 sek] ja men rörelse på 
en ja på större stor rörelse av stora saker eller partiklar 
intervjuare: okej för du 
student: värme värme blir typ ja form av arbete fast man kallar inte det ar-
bete på små partiklar […] 

När studenten förtydligar sig är värme rörelse av små saker och arbete rörel-
se av stora saker (M1, M2). Den beskrivningen ligger nära den mer makro-
skopiska fysikaliska beskrivningen av arbete.   
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intervjuare: mm men just nu när jag sluta röra så så sker inget arbete 
student: [tyst 2 sek] nej det skulle jag väl inte säga [tyst 5 sek] ja  
intervjuare: vad vad är [ohörbart] 
student: arbete är arbete är ju energi egentligen [tyst 2 sek] så ja ja då utför 
den väl ett arbete 
intervjuare: men det känns lite tveksamt [skrattar] 
student: ja det är lite det är lite sådär [tyst 2 sek] det är svårt att se det när 
man när man ser två substanser alltså det är lättare att applicera det på 
verkliga livet om man säger hela tiden 

Student 11 beskriver ammoniumklorids upplösning och inget arbete utförs 
på systemet eftersom reaktionen är spontan, om det sker spontant så sker det 
väl inget utför man väl inget direkt arbete på den. När studenten ombeds 
förklara arbete tydliggörs problemen som finns förknippade med arbete och 
kemi hur ska man förklara det det är väl inget [tyst 2 sek] ja det är väl i 
form ja alltså [tyst mumlande 5 sek] ja i och för sig så kräver den energi 
men inte [tyst 2 sek] ja den kräver ju energi för att men det sker det sker väl 
inget direkt arbete så skulle jag vilja säga [tyst 2 sek] det är som när man 
städar rummet (M1). När intervjuaren rör med termometern är det korrekt 
beskrivet som ett arbete (M2). Reaktionen kräver energi och trots det tillförs 
inget arbete vilket beror på att den är spontan. Slutsatsen är att eftersom ar-
bete är energi utförs ett arbete. Dessa tre resonemang är motstridiga, men 
viktigt är att studenten omedelbart identifierar den visuella förändringen av 
systemet förknippad med artefakten termometer. Det tolkas som en fysika-
lisk beskrivning av arbete vilket även återkommer i senare skeden av inter-
vjun. Efter den initiala beskrivningen med termometern säger studenten att 
spontana reaktioner inte behöver tillföras något arbete, vilket stämmer, men 
eftersom arbete är energi och någonting händer med energin är det ändå ett 
arbete. Att studenten motsäger sig själv förefaller bero på förklaringen som 
studenten ger det är svårt att se det när man när man ser två substanser 
alltså det är lättare att applicera det på verkliga livet om man säger hela 
tiden. Det innebär att arbete  kemi är svårare än arbete  fysik, vilket kan 
förklaras som att abstraktionen ökar från fysik till kemi (M1). I ett senare 
skede i intervjun (t~20.50-20.50) ska studenten beskriva natriumkarbonats 
sönderfall till bland annat koldioxid. Trots att gas bildas utförs inget arbete 
eftersom reaktionen är spontan (G < 0).  

student: alltså det är väl på samma sätt att det [tyst 3 sek] att när du häller 
på det där så sker det ju spontant eller automatiskt alltså att ehm [tyst 3 sek] 
det är väl på det sättet som som men ja nä jag har faktiskt väldigt svårt att 
säga om det sker något arbete på den. 

I det aktuella fallet utför systemet ett arbete på omgivningen eftersom gasen 
expanderar. Dessutom är förändringen i Gibbs energi negativ, men eftersom 
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försöksuppställningen är avgränsad till värme och tryckvolymarbete sker 
inget annat arbete. Studenten har svårt att se arbetet i kemi om inte artefak-
ten inkluderas, men motiveringen spontan är densamma.  

Exempel 7 

S17 (HSI2, utdrag från t~9.20-10.30, magnesium och saltsyra) 
intervjuare: […] sker det något arbete här då 
student: nej jag tror inte det [tyst 4 sek]  
intervjuare: okej för att 
student: ja varför inte [tyst 16 sek] jo för att vi har utnyttjat hela potentialen 
egentligen och vi har inte typ [tyst 4 sek] [skrattar] ja nej men vi har inte 
använt den potentialen för att ändra saker som vi som skulle ha hänt där  
intervjuare: okej 
student: så det gick allt åt värme men värme är inte arbete [tyst 3 sek] så jag 
tror inte det har hänt något arbete 

I denna del av transkriptet beskriver S17 tydligt definitionen av energi med 
egna ord, potential för att ändra saker, samt termodynamikens första lag, 
gick allt åt värme men värme är inte arbete. Senare i intervjun (t~11.00-
11.40) fortsätter studenten att beskriva att värme och arbete är två olika be-
grepp. Initialt förklarar student begreppen på ett liknande sätt i och med att 
båda begreppen indikerar rörelse. 

intervjuare: det första exemplet att [arbete är] någon förmåga att flytta på 
saker mer rörelse sa du 
student: ja ja 
intervjuare: och här sa du att värme var rörelse  
student: ja men eh ja mm ja det är lite konstigt [tyst 2 sek] ja men rörelse på 
en ja på större stor rörelse av stora saker eller partiklar 
intervjuare: okej för du 
student: värme värme blir typ ja form av arbete fast man kallar inte det ar-
bete på små partiklar […] 

När studenten förtydligar sig är värme rörelse av små saker och arbete rörel-
se av stora saker (M1, M2). Den beskrivningen ligger nära den mer makro-
skopiska fysikaliska beskrivningen av arbete.   
  



 118

6.2.5 Frekvenser 
I detta avsnitt beskrivs när föreställning F2 påträffas i det empiriska materia-
let. Eftersom föreställningen beskriver en kvalité i studentens svar indikerar 
frekvensen att studenten använder artefakten som en motivering till att arbe-
te sker. Ingen statistisk generalisering genomförs utan frekvenserna ges som 
information till läsaren. Notera att empirisk evidens från intervjuer ingår i 
definitionen av föreställningen samt i tabell 6.6 nedan94. 

Tabell 6.6. Beskrivning av vilka skriftliga svar samt hur många som kategoriserats 
med föreställning F2, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal 
svar på 
uppgiften 

Antal blanka 
svar på 
uppgiften 

Antal kor-
rekta svar på 
uppgiften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av före-
ställning F2 

HSE1 4c 
(U4c) 

12 0 1 11 1 

HSE1 4d 12 0 3 9 2 
HSE1 4f 
(U4f) 

12 0 4 8 3 

HST1a 4a 
(U6a) 

17 6 8 3 3 

HST1a 4b 
(U6b) 

17 8 5 4 2 

HSE2 4d 
(U4f) 

6 1 3 2 2 

HSE2 7b 
(U7b) 

6 2 1 3 1 

FSE1 2a 
(U4c) 

9 1 1 7 2 

FSE1 2b 
(U4f) 

9 0 8 1 7 

FSE1 3a 
(U7a) 

9 1 5 3 3 

FSInl2 9a 
(U7a*) 

9 1 6 2 2 

FST 10a 
(U7a) 

9 0 7 2 3 

FSE2 2b 
(U4f) 

6 0 6 0 3 

HS 82 17 25 40 14 
FS 51 3 33 15 20 
 Intervju 
före 

- - - - 6 

 Intervju 
efter 

- - - - 10 

tot 133 20 58 55 50 

                               
94 Att empirin från intervjuerna ingår i tabellen beror på att analysenheten är densamma. Varje 
gång artefakten nämns eller studenten aktivt förnekar att inget arbete sker på grund av att det 
inte finns en artefakt kategoriseras den delen av svaret som föreställning F2. Däremot ges inga 
relativa frekvenser från intervjuerna. 
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Tabell 6.6 visar att föreställning F2 primärt förekommer i de uppgifter som 
explicit undersöker artefaktens betydelse för arbete. Även i mer allmänna 
uppgifter, vars syfte inte är att undersöka inverkan av artefakt, förekommer 
att studenterna beskriver arbetet med hjälp av visuell påverkan på artefakten. 
I intervjuerna, både före och efter undervisning, förekommer tydliga be-
skrivningar av avsaknad av arbete samt arbetet som ett mekaniskt begrepp 
relaterat till visuell förändring av en godtycklig artefakt.  

I huvudstudien, före undervisning, förekommer föreställningen i 17 % 
(6/36) av svaren. Under tentamen är den relativa frekvensen 15 % (5/34) och 
efter undervisning 25 % (3/12). I fördjupningsstudien, före undervisning, 
beskrivs 44 % (12/27) av svaren av föreställningen. I inlämningsuppgift och 
tentamen är den relativa frekvensen 28 % (5/18) och efter undervisning 50 % 
(3/6). Notera dock att dessa frekvenser endast relateras till de uppgifter där 
studenterna i sina svar uttrycker artefakten.  

6.2.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
Tolkningen av de skriftliga svaren och intervjuerna ger alltså följande bild. 
När en kemisk reaktion sker är det svårt för studenten att identifiera arbetet. 
Då studenten tillämpar arbete är energiomvandlingen och artefakt central, 
vilket indikerar att arbete är ett fysikaliskt begrepp. Konsekvensen av att 
studenterna befinner sig inom fysikens tolkningsramar är att de beskriver 
kemin på ett sådant sätt att den överensstämmer med fysikaliska beskriv-
ningar. Arbetet uppfattas, explicit och implicit, som svårare att se inom 
kemi. Resultatet i denna studie ger ytterligare stöd åt Carsons (2001) intryck 
att ”students had difficulty in associating work with chemical reactions” (s. 
118). Hon baserar sin formulering på det faktum att studenterna beskriver att 
arbete är att bryta bindningar, kräver närvaro av en pistong, är en form av 
energi eller är höjdskillnaden för en vikt eller gas.  

Att artefakten nämns visar att studenternas svar i större utsträckning till-
hör den fysikaliska kontexten både då de förklarar arbetet generellt och 
tryckvolymarbetet specifikt. När en kemisk reaktion sker och gas bildas är 
det inte primärt gasens expansion som studenterna förklarar som arbetet. 
Arbetet är istället att gasen interagerar med någon artefakt. Denna artefakt 
är, i princip, ett valfritt föremål. Tryckvolymarbete mot atmosfären är i de 
flesta fall antingen obekant för eller aktivt förnekat av studenterna. Carson 
(2001) utför en studie i ett conceptual change perspektiv och kan därför for-
mulera det empiriska resultatet att studenter blev medvetandegjorda om ar-
bete efter undervisning, men betydelsen av arbete är oklar. Resultatet i denna 
studie indikerar, att om en artefakt är inkluderad i försöksuppställningen, 
beskrivs arbetet tydligt, men fortfarande är arbete mot omgivningen (atmo-
sfären) oklart. 
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6.2.5 Frekvenser 
I detta avsnitt beskrivs när föreställning F2 påträffas i det empiriska materia-
let. Eftersom föreställningen beskriver en kvalité i studentens svar indikerar 
frekvensen att studenten använder artefakten som en motivering till att arbe-
te sker. Ingen statistisk generalisering genomförs utan frekvenserna ges som 
information till läsaren. Notera att empirisk evidens från intervjuer ingår i 
definitionen av föreställningen samt i tabell 6.6 nedan94. 

Tabell 6.6. Beskrivning av vilka skriftliga svar samt hur många som kategoriserats 
med föreställning F2, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal 
svar på 
uppgiften 

Antal blanka 
svar på 
uppgiften 

Antal kor-
rekta svar på 
uppgiften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av före-
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94 Att empirin från intervjuerna ingår i tabellen beror på att analysenheten är densamma. Varje 
gång artefakten nämns eller studenten aktivt förnekar att inget arbete sker på grund av att det 
inte finns en artefakt kategoriseras den delen av svaret som föreställning F2. Däremot ges inga 
relativa frekvenser från intervjuerna. 

 119

Tabell 6.6 visar att föreställning F2 primärt förekommer i de uppgifter som 
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När studenterna beskriver arbete inom kemin är det primärt som bind-
ningar som bryts och bildas, spontan/icke-spontan eller energiomvandling. 
Det är korrekt att arbetet är en konsekvens av att bindningar bryts och bildas, 
men så är även värmet, eftersom en kemisk reaktion är att bindningarna bryts 
och bildas. I samtliga reaktioner i intervjustudierna sker inget annat arbete än 
eventuella tryckvolymarbeten. 

Carsons (2001) resultat, tillsammans med den evidens som presenterats 
här, indikerar att van Roons et al. (1994) beskrivning av arbete som ett me-
kaniskt begrepp, med vikter och energiomvandling, fortfarande är den bästa, 
och ibland enda, beskrivningen av hur studenter uppfattar arbete inom kemi. 
Carson (2001) beskriver ramverket forms of energy som utspritt och oför-
ändrat, vilket för det första betyder att det förekommer vid flera tillfällen i 
det empiriska materialet samt för det andra, att det är svårt att förändra. Car-
sons uttalande finns ytterligare empirisk evidens för. Både Goedhart och 
Kaper (2002) samt van Roon et al. (1994) beskriver att arbete betraktas som 
en av de möjliga formerna då energiomvandlingar diskuteras. Eftersom arbe-
te, och värme för den delen, är former för energiöverföring, föreslår förfat-
tarna dels att lärare borde sluta undervisa energiformer på högstadiet och 
gymnasiet (Goedhart och Kaper, 2002), dels att undervisande lärare måste 
inse att studenten kommer till klassrummet med tydliga föreställningar om 
vad arbete är (Carson, 2001). Resultaten i denna studie visar, att förändring-
en av substansmängden gas har betydelse då studenten ska avgöra om ett 
arbete sker och att det viktigaste är att förändringen av en artefakts position 
kan iakttas. Det innebär att de uppställningar i studien där gas expanderar 
mot den omgivande luften generellt inte betraktas som arbete av studenterna. 
Eftersom arbete direkt mot omgivningen är en vanlig och viktig process 
inom kemin är föreställningen central eftersom den indikerar att studenten 
uttrycker motsatsen. I vissa fall uttrycker studenten ändå arbetet generellt, 
vanligtvis vid de tillfällen då artefakten är exkluderad. Den abstraktion som 
är förenad med kemi, generellt, och tryckvolymarbetet specifikt, tydliggör 
att det finns en del att tänka på i undervisningen. Exempelvis är spontan 
ingen bra beskrivning på avsaknad av arbete eftersom G beskriver ett max-
imalt arbete då tryckvolymarbete äger rum, men redan är exkluderat. I 
många reaktioner sker dessutom ett tryckvolymarbete. Lärare L3 anser att 
resultatet kan vara en konsekvens av att han inte har möjligheten att priorite-
ra att undervisa om arbete. Arbete ingår därför som en del av termodynami-
kens första lag och härledningen av entalpiförändringen. 
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6.3 Föreställning F3. Arbete är en funktion av volymen 
oavsett tryckets egenskaper. 

6.3.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Föreställningen är, betydligt djupare än F2, relaterad till hur studenterna 
beskriver tryckets och volymens egenskaper för arbetet då substansmängden 
gas ändras under en reaktion. Föreställningen är formulerad så att det mest 
centrala framkommer nämligen att tryckets betydelse för tryckvolymarbetet 
är betydligt svårare för studenten att beskriva än volymens betydelse. Det 
medför att arbetet primärt ses som en funktion av volymen. 

6.3.2 Vetenskaplig förankring 
Inom kemi är tryckvolymarbete definierat som w = - pV, det vill säga som 
volymändringen när trycket är konstant. Det är ett specialfall av den generel-

la definitionen för tryckvolymarbete      . I definitionen 

för entalpiförändringen, H = U + (pV) => U + Vp + pV, finns även 
termen Vp. Denna term beskrivs som tekniskt arbete och processen får 
betydelse i exempelvis en bombkalorimeter. Reaktioner, där gas omsätts i en 
bombkalorimeter, ger en tryckförändring eftersom volymen är konstant. Om 
bombkalorimeterns volym och tryckförändringen under processen är kända 
betecknar Vp det möjliga tryckvolymarbete som en ideal gas hade utfört 
om processen istället skett vid konstant tryck. På grund av detta samband är 
det med hjälp av Vp möjligt att korrigera det uppmätta värmet vid konstant 
volym och erhålla ett teoretiskt värde för värmet vid konstant tryck, H = qV 
+ Vp = qp. I en bombkalorimeter är det tekniska arbetet inget arbete efter-
som processen att överföra energin mellan system och omgivning är värme. 
Resonemanget blir annorlunda om ett öppet adiabatiskt system studeras, men 
eftersom värme kan passera systemgränserna i alla uppgifter som ingår i 
denna avhandling, diskuteras ej det fallet vidare. 

Oavsett om tryckvolymarbetet eller det tekniska arbetet beskrivs, beror 
arbetet på faktorerna tryck och volym. Är trycket konstant fås arbetet som ett 
tryckvolymarbete (w = pV), det vill säga arbetets storlek är produkten av 
aktuellt, konstant, tryck och volymförändringen. Är volymen konstant fås 
arbetet som ett tekniskt arbete (w = Vp), det vill säga det tekniska arbetets 
storlek är produkten av aktuell, konstant, volym och tryckförändringen.  
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6.3.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning beskriver hur studenterna förklarar arbete i givna kemis-
ka reaktioner där substansmängden gas förändras. Föreställningen täcker 
både svar som beskriver tryckvolymarbete och det tekniska arbetet eftersom 
båda dessa är funktioner av tryck och volym. Föreställningen baseras på en 
upprepad genomläsning av alla uppgifter där volymens betydelse för arbetet 
föreföll beskrivas oftare än tryckets betydelse. Av den anledningen utveck-
lades ett fördjupat kategoriseringssystem för att enklare kunna analysera alla 
svar där någon av dessa processer beskrevs. Kategoriseringssystemen gör 
analysen mer tillämpad eftersom den baseras på en logisk matris, men sam-
tidigt har en kontextuell tolkning av varje svar krävts. Analysen resulterar 
först i en sammanställning över hur studenterna beskriver tryckets och vo-
lymens egenskaper då substansmängden gas förändras under en reaktion. 
Därefter tolkas sammanställningen så att studenternas grundantaganden in-
kluderas i tryckets och volymens egenskaper. Med det menas exempelvis att 
ett svar som på ett korrekt sätt beskriver tryckvolymarbetet (w = -pV) ändå 
kan vara felaktigt om det utgår från att studenten beskriver en situation där 
trycket förändras. I analysen av materialet har följande mönster framkommit 

M1 Tryckvolymarbetet beskrivs primärt som en funktion av variabeln volym 
medan tryckets betydelse är av mer varierande art. 

M2 I fördjupningsstudien beskrivs arbetet mer generellt och det tekniska 
arbetet orsakar problem.  

Att studenterna i de två studierna beskriver tryckvolymarbetet olika blir up-
penbart eftersom de har tillgång till olika teoretiska verktyg. Studenterna i 
huvudstudien utgår från definitionen för entalpiförändringen då trycket är 
konstant, medan studenterna i fördjupningsstudien definierar entalpiföränd-
ringen enligt den generella definitionen H = U + (pV). Nedan ges tolkad 
empirisk evidens och centralt i föreställningen är sammanställningen av alla 
studentsvar som ges på uppgifter som explicit berör de olika kraven konstant 
tryck och/eller konstant volym.  

6.3.4 Empirisk evidens med tolkning 
Som empirisk evidens presenteras fyra olika studentsvar. Svaren är valda för 
att ge så bred empirisk evidens som möjligt, vilket medför att svaren över-
ensstämmer mer eller mindre med de vetenskapliga beskrivningarna. På 
grund av att evidens som både stödjer och talar emot föreställningen presen-
teras, är förhoppningen att olika kombinationer beskrivna i tabell 6.7 nedan, 
belyses.  
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Exempel 1 

S4 (HST1a 4a, U6a) P är konstant   E=q+w         q=H 
E=H+w=>EH 
Alltså i reaktioner där det sker arbete tex en gas utvidgas från 30L till 50L 
och trycket är konstant  

I sitt svar motiverar S4 sitt egna exempel på H  U med att gas utvidgas 
från 30L till 50L. Studenten beskriver explicit utvidgning och volymänd-
ringen samt kravet konstant tryck. Således betraktas beskrivningen som ve-
tenskapligt korrekt eftersom studenten inkluderar termodynamikens första 
lag, definitionen för entalpiförändring och beskriver skillnaden som tryckvo-
lymarbetet (w = pV). 

Exempel 2 

S8 (HST1a 4a, U6a) Tex. vid förbränning av ett ämne som då ökar i volym  

Svaret som S8 ger är korrekt med avseende på att H  U under förutsätt-
ning att förbränningen ändrar den totala substansmängden gas. Studenten 
beskriver skillnaden med ökar i volym. Alltså beskriver studenten en del av 
tryckvolymarbetet korrekt, nämligen volymen, medan tryckets betydelse 
utelämnas (M1). 

Exempel 3 

S1 (HST1a 4a, U6a) Två kemikalier i en sluten ballong  ballongen expan-
derar och trycket ökar också  

I denna motivering sker en reaktion mellan två ämnen och om ballongen 
expanderar sker en volymändring. Studenten beskriver även att trycket ökar 
vilket ger en beskrivning av arbetet som volymändring samt tryckändring. 
Svaret är således en korrekt beskrivning av ett system där H  U, men 
expansionen sker mot omgivningen där konstant tryck råder. Problemet med 
detta svar är att det även krävs ett arbete för att blåsa upp ballongen. Gasen 
utför inte endast ett tryckvolymarbete på omgivningen utan utvidgar samti-
digt ballongen, vilket medför att flera arbeten faktiskt utförs. Studenten be-
skriver emellertid processen som en simultan volymförändring och tryckför-
ändring (V och p) (M1). 
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Exempel 4 

SK2 (FST 10b, U7b) Energiöverföringen i värme är samma som entalpiför-
ändringen för reaktionen i både A och B ty H = U+(PV) = U + pV + 
VP dvs. entalpin tar hänsyn till båda sorter av arbete 

I sitt svar beskriver SK2 i vilket fall entalpiförändringen motsvarar värmet. 
Studenten inkluderar formeln för entalpiförändring och uttrycker att entalpin 
tar hänsyn till båda sorter av arbete. Arbetet beskrivs i svaret både som en 
volymförändring vid konstant tryck (pV) och en tryckförändring vid kon-
stant volym (VP). I svaret är studentens slutsats rörande arbete korrekt, 
men i relation till entalpiförändringen som värme betraktas svaret som felak-
tigt. Både tryckvolymarbetet och det tekniska arbetet är emellertid tydligt 
beskrivna med hjälp av definitionen för entalpiförändring (M2) 

6.3.5 Frekvenser 
Strukturen i denna del av resultatavsnittet känner läsaren inte igen från tidi-
gare föreställningar. Det beror på att föreställningen genererats ur en mer 
komplex analysprocess beskriven i kapitel 5.3.2 ovan. Under analysproces-
sen har alla svar som berör tryckvolymarbete eller skillnaden mellan entalpi-
förändringen och förändringen i inre energi analyserats och unika kategorier 
som föreställningen baserats på konstruerades. Det får till följd att frekven-
sen för föreställningen baseras på en mängd tabeller. För att underlätta läs-
ningen av resultatet har dessa tabeller placerats i bilaga 26 – 27. I analysen 
ingår 156 svar från huvudstudien och 133 svar från fördjupningsstudien. 

I huvudstudien beskrivs någon form av arbete i 64 svar av 156 möjliga 
(41 %). I vissa fall ger en student flera beskrivningar av arbetet som utförs, 
vilket innebär att det faktiska antalet uttryckta svar med arbete är lägre än det 
totala antalet beskrivningar av arbete. I huvudstudien rör det sig om två till-
fällen. I fördjupningsstudien framkommer att totalt beskrivs 87 olika fall av 
arbete av 133 möjliga. Vid tre tillfällen beskriver studenter arbetet på fler än 
ett sätt, det vill säga totalt återfinns hänvisningar i 84 svar (63 %). I tabell 
6.7 nedan ges en sammanställning av hur studenterna använder tryck och 
volym när de beskriver arbete.  
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Tabell 6.7. Hur studenterna använder trycket och/eller volymen för att beskriva 
tryckvolymarbete och tekniskt arbete. V=0 indikerar att volymen uttrycks av stu-
denten som konstant, V0 indikerar att volymen uttrycks av studenten som varie-
rande, ¬V indikerar att studenten inte inkluderar volymen.  P=0, P0, ¬P är ana-
loga resonemang för trycket. n huvudstudie = 64, n fördjupningsstudie = 87.  

 V=0 V0 ¬V 
P=0 HS: 3/64 = 5 % 

FS: 1/87 = 1% 
HS: 7/64 = 11 % 
FS: 26/87 = 30% 

HS: 4/64 = 6 % 
FS: 6/87 = 7% 

P0 HS: 0/64 = 0 % 
FS: 8/87 = 9% 

HS: 6/64 = 9 % 
FS: 1/87 = 1% 

HS: 1/64 = 1,5 % 
FS: 1/87 = 1% 

¬P HS: 1/64 = 1,5 % 
FS: 0/87 = 0% 

HS: 18/64 = 28 % 
FS: 17/87 = 20% 

HS: 24/64 = 38 % 
FS: 27/87 = 31% 

Tabell 6.7 är en sammanställning av hur studenterna beskriver arbetet med 
avseende på tryck och volym. Varje ruta indikerar en specifik beskrivning av 
arbetet med avseende på trycket och volymen. Exempelvis indikerar den ruta 
som är skärningen mellan P=0 och V0 att studenten beskriver att trycket 
är konstant och volymen förändras (pV), vilket är en korrekt definition av 
tryckvolymarbete. Sammanställningen indikerar emellertid inte om beskriv-
ningen av arbete är kontextuellt rätt. Även om studenten uttrycker tryckvo-
lymarbetet som pV kan det vara kontextuellt felaktigt eftersom trycket 
kanske ändras i det specifika fallet. Om studenten då inkluderar en definition 
som inte gäller, tydliggörs en viss problematik som analyseras med hjälp av 
ovan beskrivna analyskategorier, se tabell 6.8 nedan.  

I tabell 6.7 är sex rutor markerade i kursiv stil. I dessa rutor är det en stör-
re skillnad i procentsatserna studierna emellan. Skillnader beror exempelvis 
på att antalet svar liksom antalet möjliga svar skiljer sig mellan de båda stu-
dierna och därför sker endast en visuell tolkning av tabellen. Tolkningen har 
skett på två olika sätt. Först tolkades varje kolumn respektive rad i tabellen. 
Därefter tolkades varje skärningspunkt i tabellen. Förfarandet medförde föl-
jande slutsatser 

• En stor andel av svaren inkluderar endast arbete som en generell be-
skrivning utan att trycket och volymen beskrivs (¬p¬V).  

• Även om de generella beskrivningarna exkluderas saknas hänvisning till 
trycket (¬p) i en stor andel av svaren i båda studierna.  

• Då trycket uttrycks som varierande (p  0) tenderar studenterna i hu-
vudstudien att samtidigt uttrycka att volymen förändras (V  0), medan 
studenterna i fördjupningsstudien tenderar att uttrycka volymen som 
konstant (V = 0).  

• Studenterna i båda studierna tenderar att uttrycka arbetet mer som en 
funktion av volym än som en funktion av tryck och volym. 
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Vad säger då dessa slutsatser? Jo, primärt att studenterna har svårt att beskri-
va tryckets egenskaper då arbetet sker. Samtidigt är många av svaren katego-
riserade som generella beskrivningar, vilket tyder på att studenterna känner 
till att arbetet är viktigt men att de inte beskriver det explicit. Som tidigare 
nämnts finns det två nackdelar med denna presentation. För det första bygger 
den endast på de svar där arbete explicit uttrycks och bortfallet, det vill säga 
de svar som inte kan analyseras med verktyget på grund av att ingen hänvis-
ning till arbete finns, är 59 % i huvudstudien samt 37 % i fördjupningsstudi-
en. I dessa procentsatser finns därför en möjlig förklaring till skillnaderna 
mellan studierna. För det andra finns ingen indikation på om studenten de 
facto beskriver arbetet rätt. Eftersom tabell 6.7 endast sammanfattar hur stu-
denten beskriver arbete och tryckvolymarbete behövs ytterligare en analys-
nivå. Den nya analysnivån identifierar om studentens beskrivning är kontex-
tuellt korrekt eller ej. Det innebär exempelvis att studenten kan beskriva 
tryckvolymarbetet som volymförändringen vid konstant tryck (pV) men 
om studenten samtidigt väljer ett alternativ som motsvarar konstant volym 
och tryckförändring (Vp) blir studentens förklaring kontextuellt felaktig. 
Med hjälp av beskrivningen i tabellerna 5.2 – 5.5 i kapitel 5.3.2 konstruera-
des kategorier för hur studenten tillämpar volymen och trycket. Kategorierna 
ligger som grund för analysen av empirin och föreställningen är formulerad 
utifrån tolkningen av kategorierna. I tabell 6.8 nedan ges sammanfattningen 
av denna analys. För den fullständiga analysen hänvisas till bilaga 28.  

Tabell 6.8. Beskrivning av om studenterna uttrycker tryckets och volymens betydel-
se korrekt eller felaktigt då arbetet inkluderas i svaren, n = 151. 

Kategori Antal svar HS Antal svar FS Summa 
K1.1 9 21 30 
K1.2 0 6 6 
K2.1 17 11 28 
K2.2 1 4 5 
K2.3 5 10 15 
K3.1 5 0 5 
K3.2 1 1 2 
K3.3 3 7 10 
K4 23 27 50 
Summa 64 87 151 

I tabell 6.8 går att utläsa att 23 svar (36 %) i huvudstudien och 27 svar (31 
%) i fördjupningsstudien kategoriseras som K4. Det innebär att studenten 
hänvisar till att arbete sker men att ingen beskrivning med avseende tryck 
och volym ges. Notera skillnaden till (¬p¬V) i tabell 6.7 ovan som beror på 
tolkningen av den kontextuella innebörden i svaret. I ytterligare fem svar (8 
%) i huvudstudien och tio svar (11 %) i fördjupningsstudien är det svårt att 
avgöra vad studenten menar med beskrivningen av arbete. Exempel på ut-
tryck som studenten använder är gasen trycker på pistongen eller fyller spru-
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tan. På grund av att det ej framgår om studenten menar att trycket är konstant 
och det sker en expansion eller om trycket ökar, vilket medför att pistongen 
rör sig är dessa kategoriserade som K2.3.  

Tryckvolymarbetet, w = pV, beskrivs kontextuellt korrekt i nio (14 %) 
av huvudstudiens svar samt 21 svar (24 %) i fördjupningsstudien (K1.1). Det 
indikerar att andelen studenter som ger kontextuellt korrekta beskrivningar 
av tryckvolymarbetet är fler i fördjupningsstudien än i huvudstudien.  Den 
bilden ändras något om även de svar där volymen beskrivs kontextuellt kor-
rekt inkluderas. Att volymens betydelse för tryckvolymarbetet är kontextu-
ellt korrekt, medan trycket inte beskrivs, förekommer i 17 fall (27 %) i hu-
vudstudien och elva fall (13 %) i fördjupningsstudien (K2.1).  

Att volymens betydelse för tryckvolymarbetet är kontextuellt korrekt, 
medan trycket är kontextuellt felaktigt, beskrivs i fem svar (8 %) i huvudstu-
dien och inte alls i fördjupningsstudien (K3.1). Det indikerar att studenterna i 
huvudstudien, totalt sett, beskriver volymen kontextuellt korrekt i 31 svar 
(drygt 48 %), men att majoriteten av dessa är att betrakta som beskrivningar 
av tryckvolymarbetet som endast en funktion av volymen. I fördjupningsstu-
dien råder ett annat förhållande eftersom majoriteten av de 32 svar (37 %) 
som beskriver volymen kontextuell korrekt även inkluderar tryckets betydel-
se för tryckvolymarbete.  

Att tryckets betydelse för tryckvolymarbetet är kontextuellt korrekt, me-
dan volymen inte beskrivs, förekommer i ett svar (2 %) av huvudstudien och 
fyra svar (5 %) i fördjupningsstudien (K2.2). Att tryckets betydelse för 
tryckvolymarbetet är kontextuellt korrekt medan volymen är kontextuellt 
felaktigt beskrivs i ett svar (2 %) i huvudstudien och ett svar (1 %) i fördjup-
ningsstudien (K3.2). Det indikerar att studenterna i huvudstudien, totalt sett, 
beskriver trycket kontextuellt korrekt i 16 svar (25 %) och att majoriteten av 
dessa, 14 stycken, är kontextuellt korrekta beskrivningar av tryckvolymarbe-
tet. I fördjupningsstudien råder samma samband eftersom majoriteten, 21 
stycken av 26 svar (30 %), är kontextuellt korrekta beskrivningar av tryckvo-
lymarbete. 

De helt kontextuellt felaktiga beskrivningarna (K3.3) är tre (5 %) i hu-
vudstudien och sju (8 %) i fördjupningsstudien. De kontextuellt felaktiga 
svaren beror på fyra aspekter av den vetenskapliga teorin. För det första att 
trycket och volymen måste ändras samtidigt, vilket i det aktuella svaret (S7 
T1a 4a, U6a) betraktas som felaktigt argument eftersom ingen ytterligare 
förklaring ges och studenten primärt har tillgång till definitionen för entalpi-
förändring vid konstant tryck. För det andra hänvisar studenterna till defini-
tionen för entalpi när de ska beskriva arbetet och argumentationen baseras på 
att trycket och volymen har bestämda värden (S2 och S18, T1a 5b, U7b samt 
SK1 och SK5, Inl3 17b, U8b). För det tredje förklaras processer vid konstant 
tryck med hjälp av det tekniska arbetet w = Vdp, vilket blir kontextuellt fel 
(SK1, SK6 och SK7, Inl2 9b U7b*). För det fjärde beskriver studenterna att 
då expansionen sker mot atmosfären är systemet öppet och därmed är det fri 
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expansion (SK1 och SK9, E2 2a, U4c). Att dessa studenter tillämpar fri ex-
pansion kan bero på att omgivningen inte är beskriven.  

Notera att det är studenter i fördjupningsstudien som har kontextuellt fel-
aktiga beskrivningar av det tekniska arbetet samt fri expansion. Det tekniska 
arbetet w = Vdp beskrivs kontextuellt korrekt i sex (7 %) av fördjupnings-
studiens svar (K1.2). Eftersom de olika instrumenten på olika sätt undersö-
ker hur studenten beskriver arbete och tryckvolymarbete, ges en generell 
tabell över förekomst nedan. I tabell 6.9 framgår om kategorierna aktiveras 
före, under (inlämning och tentamen) och efter undervisning.   

Tabell 6.9. Beskrivning av när kategorierna aktiveras i de instrument som används 
före, under och efter undervisningen.  √ = aktiveras, - = aktiveras ej, * = endast HS, 
** = endast FS 

Kategori Före (enkät) Under (inlämning + tentamina) Efter (enkät) 
K1.1 - √ √** 
K1.2 - √** - 
K2.1 √ √ √ 
K2.2 - √ - 
K2.3 √ √ √ 
K3.1 - √* - 
K3.2 - √ - 
K3.3 - √ √** 
K4 √ √ √ 

Tabell 6.9 visar att före undervisningen beskrivs arbete och tryckvolymarbe-
te i princip på ett sätt, som en volymförändring (K2.1). Även två andra kate-
gorier är aktiverade, men dessa indikerar inget kvalitativt, då K2.3 inkluderar 
beskrivningar som exempelvis gasen trycker på sprutan. Den sista kategorin, 
K4, inkluderar endast allmänna beskrivningar som det är ett arbete.  

Under undervisningen finns alla de definierade kategorierna i materialet. 
Efter undervisning finns samma kategorier som före undervisningen samt 
även korrekta (K1.1) och felaktiga (K3.3) beskrivningar av arbete och tryck-
volymarbete. Förändringen är endast relaterad till studenterna i fördjup-
ningsstudien. Förekomsten av en kategori påverkas förmodligen av att anta-
let frågor och studenter är betydligt färre i enkäterna än under undervis-
ningsprocessen. 
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6.3.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 

Föreställningen att arbetet främst är en funktion av volymen är ett viktigt 
resultat eftersom tryckets och volymens betydelse för tryckvolymarbetet 
tydliggörs. Det är sant att arbeten inom kemin primärt beskrivs av en föränd-
ring i volym, särskilt då det är entalpiförändringen som avses. Men en vo-
lymförändring är en volymförändring och behöver inte vara ett arbete. Ana-
lysen av alla studentsvar visar att det förefaller existera vissa problem att 
beskriva arbetet eftersom bortfallet är påtagligt, 59 % i huvudstudien och 37 
% i fördjupningsstudien. Även då arbete är inkluderat i svaret beskrivs det 
inte alltid. Om det totala antalet möjliga svar avses är arbete inkluderat, men 
ej beskrivet i 15 % av huvudstudiens svar och 20 % av fördjupningsstudiens 
svar. I denna föreställning är den mest förekommande kategorin att studen-
ten inkluderar arbete generellt, vilket innebär att studenten nämner arbete 
och att hänvisningar till tryck och volym saknas. Sett över hela studien sak-
nas analyserbara beskrivningar av arbete i drygt 74 % av huvudstudiens svar 
respektive 57 % i fördjupningsstudiens svar. Det är därför viktigt att betona 
att frågorna som studenternas svar är hämtade från är formulerade för att 
explicit undersöka hur de beskriver tryckvolymarbete alternativt skillnaden 
mellan entalpiförändring och förändringen i inre energi.  

Trots att bortfallet och antalet generella svar är stort i båda studierna finns 
det intressanta tendenser då de givna svaren analyseras. Det generella resul-
tatet är att då arbete och tryckvolymarbete beskrivs är det primärt som en 
funktion av volymen. Samtidigt kan trycket vara konstant, varierande eller så 
nämns det inte av studenterna. Tryckets betydelse för arbetet beskrivs i stör-
re utsträckning av studenterna i fördjupningsstudien. Dessutom uttrycker 
studenterna i fördjupningsstudien tryckvolymarbetet pV kontextuellt kor-
rekt i större omfattning än studenterna i huvudstudien, särskilt under och 
efter undervisning. Ett exempel på det sistnämnda är att studenterna i huvud-
studien tenderar att beskriva volymens egenskaper för tryckvolymarbetet 
korrekt, medan studenterna i fördjupningsstudien, om de beskriver tryckvo-
lymarbetet, tenderar att beskriva det korrekt. I fördjupningsstudien är inte 
heller arbetet begränsat till tryckvolymarbete utan studenterna beskriver 
även det tekniska arbetet Vp. Att så sker indikerar att studenterna i större 
utsträckning tillämpar den generella definitionen för entalpiförändring. I tre 
av nio beskrivningar är det tekniska arbetet kontextuellt felaktigt vilket tyder 
på att hänvisningar till den generella definitionen för entalpiförändring inte 
per automatik medför att svaret blir korrekt. Den generella definitionen för 
entalpiförändring skapar nya förutsättningar för studenterna att lösa uppgif-
terna, men studenterna ger kontextuellt felaktiga beskrivningar när de till-
lämpar den. Slutsatsen är att den generella definitionen inte hjälper studen-
terna att lösa uppgiften om de inte först identifierar vilket villkor som är 
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konstant samt undersöker om definitionen för entalpiförändring kan tilläm-
pas.  

Ämnesdidaktisk forskning har inte tidigare gett denna aspekt av tryckvo-
lymarbete och tekniskt arbete större uppmärksamhet. Det är emellertid känt 
att arbete, generellt, och tryckvolymarbete specifikt är problematiskt för 
kemistudenter (ex. Carson, 2001; Johnstone et al., 1977; Sözbilir, 2001; van 
Roon et al., 1994). De generella resultaten visar att studenter beskriver arbe-
te, inom kemi, som ett mekaniskt begrepp (Carson, 2001; Sözbilir, 2001; van 
Roon et al., 1994), något som även berörs i föreställning F2. Om studenterna 
beskriver eller tillämpar definitionen för entalpiförändring utelämnas tryck-
volymarbetet och konstant tryck (Carson, 2001). I både Carson och Sözbilir 
(2001) rapporteras att studenterna anser att entalpiförändringen är värme då 
inget arbete utförs, det vill säga då volymen är konstant. Inga av dessa resul-
tat tydliggör emellertid hur studenten beskriver tryckets och volymens egen-
skaper då arbete sker. Denna studie ger insikt i både hur studenterna beskri-
ver arbete samt om det är kontextuellt rätt eller fel. Problemen, med avseen-
de på tryck och volym, förefaller vara att betrakta arbete som en funktion av 
dem båda samt att avgöra när definitionen för entalpiförändring gäller.  

6.4 Föreställning F4. Entalpi är en energiform  

6.4.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Liksom övriga föreställningar i den första delen av resultatkapitlet är Entalpi 
är en energiform en underliggande föreställning. Den framträder då hela 
materialet studeras och beskriver hur studenterna använder begreppen ental-
pi/entalpiförändring synonymt som energi/energiförändring. Det innebär att 
studenten tillämpar begreppen på ett sådant sätt att ental-
pi/entalpiförändringar följer samma grundläggande principer som ener-
gi/energiförändringar, exempelvis omvandlingar. 

6.4.2 Vetenskaplig förankring 
Inom den kemiska termodynamiken är begreppen inre energi, entalpi, dessas 
förändringar samt värme relaterade till varandra och samtidigt tydligt av-
gränsade mot varandra. Då ett system ska beskrivas kan både tillståndsfunk-
tionen inre energi och tillståndsfunktionen entalpi tillämpas. Tillståndsfunk-
tionen entalpi är, enligt definition H = U + pV, alltid lika stor eller numeriskt 
större än tillståndsfunktionen inre energi95. Systemet beskrivs av två olika 

                               
95 Om U = 10kJ är H > 10kJ per definition om p och V > 0, vilket gäller för de flesta system 
som studenten möter. 
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tillståndsfunktioner som båda uttrycker en viss mängd i enheten Joule (J). 
Dessa mängder kan betraktas som okända för aktuella utbildningsnivåer 
eftersom djupare vetenskaplig teori behövs för att numeriskt approximera 
dem. Entalpi är en mängd i Joule men mängden är skild från den mängd som 
beskrivs av den inre energin. Entalpi och dess förändring beskrivs även som 
energimängder trots att de är entalpimängder96. Entalpi konstruerades för att 
ta hänsyn till både systemets och omgivningens förändring, medan inre 
energi endast tar hänsyn till systemets förändringar (Kjellander, 2002)97. 
Denna skillnad är ett argument till varför entalpi inte är en energiform, men 
det finns fler. Ytterligare ett argument ges i Kaper och Goedharts (2002a) 
beskrivning av en energiform. Entalpi kan aldrig vara en energiform efter-
som den inte är en delmängd av tillståndsfunktionen inre energin. Dessutom 
kommer aldrig entalpi vara en energiform i enlighet med Falk och Herr-
manns (1977) beskrivning av en energiform eftersom entalpi är en tillstånds-
funktion och inte en förändring. Om entalpiförändringen är en energiform är 
svårare att avgöra eftersom definitionerna av en energiform, se avsnitt 3.4, 
ger motstridiga resultat.  

I enlighet med Kaper och Goedharts (2002a) beskrivning kan aldrig en-
talpiförändringen vara en energiform eftersom den inte är en delmängd av 
tillståndsfunktionen inre energin. Problemet är att värme (TS) är en energi-
form enligt Falk och Herrmanns (1977) definition då det är en förändring av 
systemets energi. Dessvärre finns ej explicit beskrivet hur entalpiförändring-
en betraktas i detta resonemang.  

Ytterligare ett sätt att beskriva att tillstånden inre energi och entalpi inte är 
identiska är genom att beskriva förändringen av desamma. Tillståndet inre 
energi kan förändras på två olika sätt i enlighet med termodynamikens första 
lag: Energi överförs som arbete och/eller värme och summan av de två är 
förändringen av tillståndet inre energi. Detta gäller för alla former av arbeten 
och värme. Ett specialfall av termodynamikens första lag är värme vid kon-
stant tryck då endast tryckvolymarbete är tillåtet. Om trycket är konstant och 
endast tryckvolymarbete är tillåtet beskriver värmet exakt entalpiförändring-
en, men notera att entalpiförändringen definieras så att tryckvolymarbetet 
kan förkortas bort. Det innebär att då värmet mäts är det möjligt att bortse 
från den parallella processen som överför energi nämligen tryckvolymarbe-
tet. Tryckvolymarbetet är centralt eftersom kemin vanligtvis behandlar pro-
cesser då antingen volymen är konstant (isokor) eller trycket är konstant 
(isobar) och ett index används för att skilja processerna åt. Entalpiföränd-
ringen är värmet vid konstant tryck qp och förändringen i inre energi är vär-
met vid konstant volym qV. I enlighet med termodynamikens första lag be-
                               
96 Språklig nyansering eftersom E och U är energimängder bör H vara en entalpimängd, G en 
Gibbs energimängd etc. 
97 Märk att det är entalpi och inre energi som tillstånd Kjellander beskriver. Då en förändring 
sker beskriver entalpiförändringen något om både systemet och omgivningen medan föränd-
ringen i inre energi beskriver något om systemet.  
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96 Språklig nyansering eftersom E och U är energimängder bör H vara en entalpimängd, G en 
Gibbs energimängd etc. 
97 Märk att det är entalpi och inre energi som tillstånd Kjellander beskriver. Då en förändring 
sker beskriver entalpiförändringen något om både systemet och omgivningen medan föränd-
ringen i inre energi beskriver något om systemet.  
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gränsas emellertid inte värmet som förändrar den inre energin till qV, utan 
oavsett vilket värme kan alltid förändringen i den inre energin beskrivas med 
hjälp av värme och arbete. Så är icke fallet för entalpiförändringen som vär-
me. 

6.4.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Föreställningen Entalpi är en energiform indikerar att entalpi, energi, värme 
och arbete i grunden är relaterade begrepp och när studenten beskriver, till-
lämpar, förklarar, etcetera, förefaller begreppen vara synonyma. Exempelvis 
uttrycks att entalpiförändringen kan omvandlas till värme, vilket är något 
som indikerar kopplingen till fysikens energiformer där potentiell energi kan 
omvandlas till kinetisk energi då en sten faller mot jorden. Föreställningen 
består av tre mönster 

M1 För det första beskrivs entalpi/entalpiförändring, implicit och explicit, 
synonymt med energi/energiförändring.  

M2 För det andra uppfyller entalpi/entalpiförändring termodynamikens för-
sta lag H = q + w.  

M3 För det tredje beskrivs entalpi/entalpiförändring som en energiform, 
exempelvis som en del av energiomvandlingar.  

De tre mönstren är relaterade till varandra eftersom entalpi/entalpiförändring 
och energi/energiförändring i sig är relaterade till varandra. Det första 
mönstret indikerar att studenterna inte skiljer på när det är möjligt att använ-
da entalpi/entalpiförändring och energi/energiförändring.  Det innebär ex-
empelvis att studenten använder entalpiförändringen som värme för att moti-
vera ett svar där energiförändringen som värme måste ingå. Dessutom är 
studentens beskrivning av entalpiförändring så lik energiförändring att skill-
naden dem emellan är svår att förstå. Därför betraktas ental-
pi/entalpiförändring och energi/energiförändring som synonyma begrepp.  

Det andra mönstret är relaterat till det första eftersom termodynamikens 
första lag beskriver förändringen av den inre energin. I den generella defini-
tionen för entalpiförändringen framgår att entalpiförändringen bestäms av 
mer än termodynamikens första lag H = U + pV + Vp. Denna defini-
tion tillämpas emellertid sällan på grundläggande nivå, då istället entalpiför-
ändringen är värmet vid konstant tryck och endast tryckvolymarbete är tillå-
tet. På högre nivåer i utbildningssystemet är den generella definitionen för 
entalpiförändring vanligare. Eftersom förändringen av den inre energin är 
summan av värme och arbete och entalpiförändringen är värme vid konstant 
tryck då endast tryckvolymarbete är tillåtet. Dessa definitioner liknar var-
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andra och denna aspekt av föreställningen indikerar att entalpiförändringen 
uppfyller termodynamikens första lag.  

Det tredje mönstret har sin utgångspunkt i det fysikaliska språkbruket och 
därför är den även formuleringen av föreställningen. Inom fysiken uttrycks 
även termodynamikens första lag som konserveringen av energi: energin är 
konstant och kan bara omvandlas mellan olika former. I den ämnesdidaktis-
ka bakgrunden beskrivs att detta sätt att uttrycka termodynamikens första lag 
numera förkastas av de flesta fysikdidaktiker då samhällets energidiskussion 
kräver att elever och studenter får insikt i energins flöde, via överföringar, 
genom samhället. Att etikettera hur energin manifesterar sig som olika ener-
giformer i olika system, är i det perspektivet inte fruktsamt, även om det 
också tillämpas inom kemi. Omvandlingen i en kemisk reaktion är mellan 
energiformen bindningsenergi och energiformen bindningsenergi, vilket 
snarare indikerar en omlagring och för kemisten är det energiöverföringen, 
som en konsekvens av omlagringen, som är viktig eftersom det är då interak-
tionen med omgivningen sker. Det är den interaktionen som H, U och G 
är mått på.  

Hela föreställningen indikerar således att studenterna inte uttrycker tydli-
ga skillnader mellan begreppen och att de inkluderar ental-
pi/entalpiförändring som en naturlig del i sin terminologi rörande ener-
gi/energiförändringar.  

6.4.4 Empirisk evidens med tolkning 
Den empiriska evidens som ges måste självklart läsas med bakgrunden att 
den iterativa processen medför att det är en bild som forskare ska måla. Up-
penbar evidens saknas ibland, men efter upprepad systematisk genomläsning 
av det empiriska materialet och tolkning av studenternas påståenden, moti-
veringar och svar, framträdde en bild. Det är viktigt att komma ihåg att om 
en student uttrycker någonting är det inte evidens för att studenten har denna 
uppfattning. Det är snarare så att det är evidens för tolkningen och mönstren. 
Att tolka alla svar medför datareduktion och möjligheten att tolka samt vrida 
och vända på det studenten säger är enklare i det empiriska materialet från 
intervjuerna då studenterna själva får motivera sina svar mer utförligt. Även 
evidens från enkäter och tentamensfrågor inkluderas för att möjliggöra för-
djupande och breddande kontraster i denna bild. Evidens är inkluderad för 
att motivera tolkningen, men det är i princip omöjligt att i efterhand välja ett 
citat som tydligt visar; Ja, så är det… Av den anledningen ställer jag mig 
öppen för alternativa tolkningar och presenterar även evidens som inte stöd-
jer formuleringen av föreställningen. Nedan ges ett exempel ur empirin för 
att visa hur tolkningen genomförs. Därefter inkluderas evidens från enkäter, 
inlämningsuppgifter, tentamensuppgifter och intervjuer.  
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Exempel 1 

S17 (HST1a 5b, U7b) I fall A och B kommer energi i from av värme vara 
samma för at E av p konstant = E = qp E av v konstant = E = qv  

I tentamenssvar beskriver studenten värme oberoende av kraven konstant 
tryck eller konstant volym för at E av p konstant = E = qp E av v kon-
stant = E = qv. Uppgiften (se bilaga 10) är formulerad med entalpiföränd-
ring och studenten svarar med förändringen i den inre energin. Det innebär 
att svaret är ett exempel på det första mönstret (M1) eftersom entalpiföränd-
ringen och energiförändringen används synonymt.  

Exempel från enkäter och inlämningsuppgifter 

Nedan i tabell 6.10 ges en sammanfattad evidens från studiens enkäter. Evi-
densen är uppdelad efter studie samt före och efter undervisning och frågor-
na ges i figur 6.7 – 6.9. Efter tolkningen av enkätsvaren ges evidens från 
inlämningsuppgifter.  

Fråga U1b 

 
Figur 6.7. Multiple-Choice fråga om vilket svarsalternativ som bäst beskriver entalpi 
(U1b). 

Fråga U1e 

 
Figur 6.8. Multiple-Choice fråga om vilket svarsalternativ som bäst beskriver ental-
piförändring (U1e). 
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Fråga U1d 

 
Figur 6.9. Entalpidiagram (U1d). 

Tabell 6.10. Hur studenterna beskriver på entalpi och entalpiförändring i enkäterna 
före och efter undervisning. n = antalet studenter som genomfört enkäten (se bilaga 
9 och 14 för fullständig uppgift) 

Studie Uppgift 
Vilket svarsalternativ 
beskriver entalpi bäst? 
(U1b) 

Vilket svarsalternativ beskriver 
entalpiförändringen bäst? 
(U1e) 

Entalpidiagram 
beskrivs med… 
(U1d) 

HS E1 
n = 12 

Energiförändringen 
(4) 
Värmet (2) 

Annat namn på energiförändring (1) 
Värmet (8) 

Entalpi (2) 
Energi (3) 
 

HS E2 
n = 6 

Energiförändringen 
(4) 

Annat namn på energiförändring (1) 
Värmet (4) 

Entalpi (1) 
Energi (1) 

FS E1 
n = 9 

Energiförändringen 
(5) 
Värmet (1) 

Annat namn på energiförändring (3) 
Värmet (4) 

Entalpi (3) 
Energi (5) 
Annat (1) 

FS E2 
n = 6 

Energiförändringen 
(4) 

Annat namn på energiförändring (4) 
Värmet (1) 
Hur systemets energi förändras (1) 

Entalpi (2) 
Energi (1) 
Annat (2) 

I tabell 6.10 visas entalpi/entalpiförändring och energi/energiförändring är 
relaterade till varandra. I princip är mönstret detsamma i de båda studierna. 
Ingen student väljer att lägga till kravet konstant tryck för entalpiförändring-
en som värme då studenten ska välja det svarsalternativ som bäst motsvarar 
entalpiförändring (U1e). Entalpidiagrammet (U1d) förklaras med energi, 
entalpi eller en blandning av de två begreppen. Även Gibbs energi används 
av en student i fördjupningsstudien. 

I huvudstudiens enkät före undervisningen framkommer att då studenter-
na använder energi/energiförändring är det betydligt enklare för dem att för-
klara än om de använder entalpi/entalpiförändring. När studenterna ombeds 
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Fråga U1d 

 
Figur 6.9. Entalpidiagram (U1d). 
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förklara en kemisk reaktion (HSE1 6, se figur 6.10) och utgå från entalpi 
istället för energi faller svarsfrekvensen från 11/12 till 3/12.  

 
Figur 6.10. Fråga 6 i Huvudstudiens första enkät. Här undersöks om studenten kan 
förklara reaktionen med hjälp av energi, entalpi och bindningar. 

I fördjupningsstudien är enkäten något omformulerad (se bilaga 16) vilket 
medför att annan empirisk evidens finns, exempelvis motiverar två studenter 
(SK2, SK5) av nio entalpiförändringen som värme med termodynamikens 
första lag och beskriver hur energin är oförstörbar (M2). 

Efter undervisningen är inte mönstret detsamma. Det beror förmodligen 
på att endast ett fåtal studenter svarade på enkäterna. I huvudstudien är det 
endast en student som svarar på den avslutande uppgiften (HSE2 9c, se figur 
6.11) om skillnaden mellan bindningsentalpins och bindningsenergins nume-
riska värde.  

Exempel 2 

 
 

Figur 6.11. Beskrivning av uppgiften som studenten svarar på. 

S17 (HSE2 9c) Energi ges i form av värme men lite bli förlorad i form av 
arbete till att bilda nya bindningar mellan Na-Cl 

Skillnaden mellan värdena är att energi blir förlorad i form av arbete, vilket 
är en tillämpning på termodynamikens första lag (M2). Eftersom det är en 
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kompression förefaller dock motivering återigen bygga på ett mantra efter-
som ingen energi går förlorad som arbete.  

I fördjupningsstudiens enkät finns även evidens för föreställningen efter-
som två studenter (SK5, SK6) av sex motiverar entalpiförändringen som 
värme med termodynamikens första lag. I fördjupningsstudiens inlämnings-
uppgifter återfinns även där evidens för föreställningen (3/16). 

Exempel 3 

SK8 (FSInl2 9b, U7b*) I b eftersom reaktionen sker i ett slutet kärl och ing-
en massöverföring sker kommer entalpiförändringen övergå till värme.  

I detta svar är mönstren M2 och M3 centrala. Studenten beskriver att efter-
som reaktionen sker i ett slutet kärl och ingen massöverföring sker kommer 
entalpiförändringen övergå till värme. Denna formulering är i grunden fysi-
kalisk och indikerar att entalpiförändringen övergår (= omvandlas) till vär-
me, inte att entalpiförändringen är värmet. 

Exempel från tentamen 
För att förstå denna del av tolkningen av det empiriska materialet är det vik-
tigt för läsaren att veta att i båda studierna ingick tentamensuppgifterna som 
explicit efterfrågade skillnaden på entalpi/entalpiförändring och inre ener-
gi/förändringen i den inre energin. Den evidens som presenteras nedan visar 
både hur studenterna skiljer på begreppen och motsatsen. Anledningen till att 
både evidens för och emot föreställningen presenteras är för att ge en så sann 
bild av materialet som möjligt. Läsaren måste själv få möjligheten att grans-
ka tolkningen av svaren. Nedan ges fyra exempel som tolkas. 

Exempel 4 

S2 (HST1a 4b, U6b) H  E eftersom detta är en kemisk reaktion som 
måste ha en volym och ett tryck. Om vi får ett värde på p och V så blir ald-
rig E lika stort som H  

Detta svar är inkluderat för att visa när studenten skiljer på begreppen. I det-
ta fall är argumentationen tämligen kvantitativ. Det finns inget kvalitativt i 
svaret, exempelvis beskriver inte studenten att pV motsvarar tryckvolym-
arbetet. Detta svar tolkas trots det som negativ evidens för föreställningen 
eftersom studenten skiljer på begreppen.  
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förklara en kemisk reaktion (HSE1 6, se figur 6.10) och utgå från entalpi 
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Figur 6.10. Fråga 6 i Huvudstudiens första enkät. Här undersöks om studenten kan 
förklara reaktionen med hjälp av energi, entalpi och bindningar. 

I fördjupningsstudien är enkäten något omformulerad (se bilaga 16) vilket 
medför att annan empirisk evidens finns, exempelvis motiverar två studenter 
(SK2, SK5) av nio entalpiförändringen som värme med termodynamikens 
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Efter undervisningen är inte mönstret detsamma. Det beror förmodligen 
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Exempel 2 

 
 

Figur 6.11. Beskrivning av uppgiften som studenten svarar på. 

S17 (HSE2 9c) Energi ges i form av värme men lite bli förlorad i form av 
arbete till att bilda nya bindningar mellan Na-Cl 

Skillnaden mellan värdena är att energi blir förlorad i form av arbete, vilket 
är en tillämpning på termodynamikens första lag (M2). Eftersom det är en 
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kompression förefaller dock motivering återigen bygga på ett mantra efter-
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Exempel 5 

S1 (HST1a 5b, U7b) I fall (B) är volymen konstant  H=E I fall (A) är 
volymen varierande expansionen kräver energi som entalpin annars hade 
fått HE 

Exempel 6 

SK4 (FST 10b, U7b) H = q i B Entalpiförändringen omvandlas till värme-
energi när ingen förändring sker i tryck och volym. 

I både exempel 5 och 6 svarar studenterna på i vilken uppställning värmet 
motsvarar entalpiförändringen. Studenterna beskriver entalpi och entalpiför-
ändringen på samma sätt som energi och energiförändringar. I exempel 5 får 
entalpin all energi om volymen är konstant medan expansionen kräver ener-
gi som entalpin annars hade fått. Det påminner om termodynamikens första 
lag (M2) och entalpin som något som tar upp eller avger energi. Det liknar 
hur energi, arbete och värme betraktas inom vetenskapen. Om energi går till 
expansion kan inte allt avges som värme. Entalpi blir således en form av 
energi. 

Även i exempel sex framträder en liknande bild. I detta fall kan Entalpi-
förändringen omvandlas till värmeenergi. Omvandlingen är explicit beskri-
ven, vilket fördjupar innebörden av entalpiförändringen som en del av ener-
giförändringen (M2, M3). I dessa exempel framkommer också att kraven 
konstant tryck respektive konstant volym är problematiska då studenten ska 
motivera skillnaderna mellan entalpi/entalpiförändring och ener-
gi/energiförändring. 

Exempel 7 
9. Förångning (2p) 
a) Beskriv vad förångning innebär. (1p) 
b) Förklara varför förändringen i den inre energin vid förångning skiljer sig 
från förångningsentalpin (1p) 

S2 (HST1b 9b, U8b) Förångningsentalpin är den totala förändringen i 
energin. De ingående förändringarna i inre energi kan ske i flera steg som 
sedan adderas eller subtraheras till den totala entalpiförändringen. 

I detta svar ska studenten förklara skillnaden mellan förångningsentalpi och 
förändringen i inre energi vid förångning. Likheterna med både Hess lag och 
bindningsentalpier rH = BEföre – BEefter (BE = bindningsener-
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gin/entalpin98) finns. Studenterna beskriver entalpiförändringen som den 
totala förändringen i energin och som summan av flera energiförändringar. 
Koppling finns till alla tre mönster (M1, M2, M3).  

Exempel från intervjuer 
I intervjuerna tillförs den dimensionen att studenterna själva får förklara sina 
beskrivningar och då tydliggörs relationen mellan begreppen på ett annat sätt 
än i det skriftliga materialet. Evidens från intervjuerna både före och efter 
undervisning ges. 

Exempel 8 från intervjun före undervisning 

S7 (HSI1, utdrag från t~3.00-4.00) 
Intervjuare: nej du sa det här den energin som blir över sa du 
Student: mm om man tänker på det här med entalpi som du har jag kommer 
inte ihåg det riktigt för det var ett par år sen jag läste det […] men det är 
nånting som säger mig att värme är entalpin [tyst 8 sek] ja energiöverskottet 
[…] avgår som värme men [tyst 3 sek] hur det kan bli värme ja det kan jag 
inte svara på det 
[…] 

I detta exempel associerar studenten till värme och energiöverskott (M1) 
men mer än så beskriver inte studenten. I följande transkript med S9 blir inte 
relationen mellan energi och entalpi tydligare än den är för S7. Det är snara-
re motsatsen eftersom studenten beskriver att samma saker händer (M1). 

Exempel 9 från intervjun före undervisning 

S9 (HSI1, utdrag från t~13.07-16.22 då entalpi och energi diskuterades) 
Intervjuare: då tänkte jag be dig att förklara precis samma experiment och 
temperaturökningen men nu skall du istället för energi använda entalpi som 
förklaring 
Student: okay 
Intervjuare: [tyst 3sek] hur skulle du då beskriva den här reaktionen om du 
istället utgår från entalpi 
Student: ja det jag och dom där olika uttrycken men jag skulle väl säga att 
den [tyst 4sek] ja du usch vad svårt det var det här [tyst 4 sek] men det hän-
der väl precis samma sak entalpi och energi om det nu är samma […] 

                               
98 I den vetenskapliga bakgrunden framkommer att det är bindningsentalpier som är det kor-
rekta i detta fall. Det är bindningsentalpier som bör jämföras om reaktionen sker vid konstant 
tryck och endast tryckvolymarbete är tillåtet (Atkins & de Paula, 2005; Zumdahl & Zumdahl, 
2007) 
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98 I den vetenskapliga bakgrunden framkommer att det är bindningsentalpier som är det kor-
rekta i detta fall. Det är bindningsentalpier som bör jämföras om reaktionen sker vid konstant 
tryck och endast tryckvolymarbete är tillåtet (Atkins & de Paula, 2005; Zumdahl & Zumdahl, 
2007) 



 140

Även i intervjuerna efter undervisning fördjupas insikten att studenten an-
vänder entalpi/entalpiförändring i princip identiskt med ener-
gi/energiförändring. Studenterna diskuterar exoterma och endoterma reak-
tioner och olika aspekter av den vetenskapliga teorin berörs i dessa intervju-
er. När studenterna under intervjuerna förklarar, ombeds utveckla sina svar 
och motivera sina resonemang, framgår att det är svårt för dem att uttrycka 
sig. Det är avsevärt enklare för studenterna att utnyttja energi och värme än 
entalpi och entalpiförändringar. Ett grundläggande problem är att studenter-
na själva generellt upplever det som att de inte har motiverat, förklarat eller 
resonerat kemi. Det måste självklart beaktas eftersom de hamnat i en ovan 
situation och av den anledningen är studenternas initiala svar inte alltid helt 
genomtänkta. Nedan ges en följd av hur S1 beskriver ental-
pi/entalpiförändringar i intervjun efter undervisning. Efter de tre exemplen 
tolkas svaren. 

Exempel 10 från intervjun efter undervisning 

S1 (HSI2, kortare utdrag från t~7.30-9.50)  
intervjuare: [tyst 3 sek] hur menar du då temperatur hänger ihop med ental-
pi  
student: [tyst 3 sek] entalpi det mäts väl i energi va […] och temperatur är 
väl också kopplat till energi [tyst 2 sek] tror jag [skrattar] 

Exempel 11 från intervjun efter undervisning 

S1 (HSI2, utdrag från t~11.50-12.50)  
intervjuare: för nu i din förklaring så började du med entalpi och endoterm 
och sen gick du över på energi 
student: [skrattar]  
intervjuare: vad vad [tyst 2 sek] hur kommer det sig att vi kan prata om både 
energi här och entalpi för en och samma reaktion 
student: [tyst 2 sek] ja ja jag tror bara att det är samma nästan men jag vet 
inte […] det mäts väl i joule per mol eller nånting och […] joule är ju energi 
[skrattar] […] 

Exempel 12 från intervjun efter undervisning 

S1 (HSI2, kortare utdrag från t~32.10-33.50)  
intervjuare: […] återigen då [tyst 3 sek] prata om både energi och entalpi 
när vi har exoterma reaktioner  
student: [tyst 3 sek] mm entalpi är väl energiförändringar å å å och å [tve-
kande] temperatur är ju också det är ju kinetisk energi så [tyst 2 sek] det är 
ju kopplat till energiförändringar  

 141

intervjuare: […] vore det inte enklare att bara prata om energi och energi-
förändringar 
student: [skrattar] ja jag tror inte jag vet det [skrattar] för det är nog därför 
de det borde jag nog veta egentligen […] för det är därför jag har lite svårt 
å med entalpi  

Genomgående i dessa utdrag går det att se ett mönster i hur studenten tilläm-
par entalpi och entalpiförändringar. En sak som studenten själv återkommer 
till är entalpi mäts väl i energi eller det mäts väl i joule per mol och joule är 
energi. Eftersom Joule är enheten för energi får det konsekvensen att entalpi 
är energi (M1). Syftet med att introducera entalpi blir därmed oklart. Studen-
ten inkluderar exempelvis kinetisk energi och temperatur i sina resonemang 
och försöker systematiskt inkludera entalpi och entalpiförändringar i dessa 
samband (M3). Det kan sammanfattas som energiformer eller forms of ener-
gy. 

I nästa utdrag finns ett liknande, men icke-identiskt resonemang. Denne 
student beskriver att entalpi är energiinnehållet, energimängd, etcetera. En-
talpi är facknamn för mängden energi. Entalpi är därmed en beskrivning av 
en viss energi, en energiform, den form som är en beskrivning av mängden 
energi. Att entalpi är en fackterm har studenten rätt i, att det är relaterat till 
energi har studenten också rätt i, men syftet med att introducera entalpi be-
skriver inte studenten (M1).  

Exempel 13 från intervjun efter undervisning 

S7 (HSI2, utdrag från t~9.00-13.40) 
intervjuare: […] men i stället för med hjälp av energi förklara det med en-
talpi […] hur skulle du då förklara precis samma försök 
student: [tyst 7 sek] mm [tyst 3 sek] ja entalpi är energiinnehållet [tyst 16 
sek] […] förändringsentalpin det borde vara att den här lösningen har ett 
större energiinnehåll så entalpiförändringen är [tyst 3 sek] har gått till ett 
högre energitillstånd 
[…]  
student: [suckar] [tyst 4 sek] entalpi det är ju energiinnehållet ett mått på 
hur mycket energi [tyst 3 sek] så blir det lättare att förklara det […] dom 
hör ihop på det sättet  
intervjuare: dom hör ihop på det sättet 
student: entalpi är mängden energi 
intervjuare: okej [tyst 3 sek] varför säger man inte bara mängden energi för 
då 
student: [tyst 2 sek] man behöver ha ett facknamn […] som alla förstår […]  

Även i nästa transkript beskrivs att entalpi är ju ett tillstånd och ett energi-
tillstånd. Till skillnad från övriga studenter uttrycker denne student att det 
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intervjuare: […] men i stället för med hjälp av energi förklara det med en-
talpi […] hur skulle du då förklara precis samma försök 
student: [tyst 7 sek] mm [tyst 3 sek] ja entalpi är energiinnehållet [tyst 16 
sek] […] förändringsentalpin det borde vara att den här lösningen har ett 
större energiinnehåll så entalpiförändringen är [tyst 3 sek] har gått till ett 
högre energitillstånd 
[…]  
student: [suckar] [tyst 4 sek] entalpi det är ju energiinnehållet ett mått på 
hur mycket energi [tyst 3 sek] så blir det lättare att förklara det […] dom 
hör ihop på det sättet  
intervjuare: dom hör ihop på det sättet 
student: entalpi är mängden energi 
intervjuare: okej [tyst 3 sek] varför säger man inte bara mängden energi för 
då 
student: [tyst 2 sek] man behöver ha ett facknamn […] som alla förstår […]  

Även i nästa transkript beskrivs att entalpi är ju ett tillstånd och ett energi-
tillstånd. Till skillnad från övriga studenter uttrycker denne student att det 
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som skiljer entalpi från energi och entalpiförändring från energiförändring är 
flera variabler. Att båda förändringarna kan vara numeriskt lika stora be-
skriver studenten men hur variablerna påverkar beskrivs inte. Varför entalpi 
introduceras som ett vetenskapligt begrepp framgår inte när studenten be-
skriver relationerna mellan begreppen, men tydligt är att mängden är centralt 
i förklaringen (M1).  

Exempel 14 från intervjun efter undervisning 

S11 (HSI2, utdrag från t~12.30-13.20) 
intervjuare: mm hur skulle du då förklara den här reaktionen fast istället 
använda entalpi som begrepp och utgå från 
student: ja alltså eh [tyst 3 sek] ja hur fan ska jag förklara det [tyst 2 sek] 
alltså entalpin är ju ett tillstånd alltså det är ju en [tyst 2 sek] det är väl ett 
energitillstånd hos hos ja både reaktanterna och produkterna och allting 
[…] eh [tyst 3 sek] och då blir ju ja dom har ju olika och då får du ju en en 
delta entalpi då en förändring i entalpin […]  när reaktionen sker 

Exempel 15 från intervjun efter undervisning 

S11 (HSI2, utdrag från t~14.40-16.40) 
intervjuare: eh använt värme både när du ska förklara det med hjälp av 
entalpi och när du i första skedet förklarade det med energi […] är det nån 
skillnad eh när du säger värme för dig 
student: nej inte för mig 
intervjuare: nej okej 
student: nej det är samma 
intervjuare: okej har du nån nånsin reflekterat nu är det mer en filosofisk 
fråga som kanske inte har med just det här experimentet att göra hur kom-
mer det sig att vi helt plötsligt använder oss utav ett begrepp som är entalpi 
och sen entalpiförändringar 
student: nej inte rent filosofiskt tror jag det är väl för alltså entalpin tar väl 
in flera [tyst 3 sek] eh variabler i sin än vad just energi gör det är väl det 
enda men det alltså nej jag har inte reflekterat nånting […] det har jag inte 
[…]  
student: och nu ska jag väl utforma det och det kommer jag inte riktigt ihåg 
vad som va hur man utforma det men ja det i vissa [tyst 2 sek] i vissa lägen 
så kan ju [tyst 2 sek] entalpin och alltså energin vara samma sak och sen eh 
[tyst 2 sek] beroende på dom där variablerna då […] i som ingår i entalpi-
beräkningarna eh och i vissa fall så är dom olika just av samma alltså bero-
ende på dom variablerna 
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I nästa transkript beskriver studenten att entalpi gör det mer förvirrat att 
förstå hela processen. Anledningen till det är att studenten inte skiljer på 
innebörden av begreppen. Entalpi är en energiförändring (M1) och därmed 
är inte syftet med att införa entalpi i teoribildning tydliggjort. Eftersom syftet 
är okänt och entalpi är energiförändring är det tydligt varför studenten anser 
att det bara försvårar. Trots att studenten inte ser ett syfte med entalpi har det 
en tydlig innebörd; energiförändring. 

Exempel 16 från intervjun efter undervisning 

S17 (HSI2, utdrag från t~13.20-16.00) 
intervjuare: om jag istället säger entalpi 
student: mm 
intervjuare: skulle du kunna beskriva den här det du har sett med magnesi-
um och saltsyra här men använda dig utav entalpi istället 
student: ja förändring av energi var det [tyst 4 sek] ja det spontan reaktion 
[tyst 8 sek] [suckar] [tyst 8 sek] ja den gick från lägre nivå till högre nivå av 
energi först det var mindre energi och sen det blev […] mer energi […] eller 
ja energiutveckling 
intervjuare: ja hu hur märkte du det 
student: på värme  
intervjuare: på värme 
student: värme form av energi 
intervjuare: okej eh så  [tyst 2 sek] vänta nu värme är alltså kopplat till både 
entalpi […] och energi […] förstod jag dig korrekt då 
student: eh eh men ja entalpi det är energiförändring om jag kommer ihåg 
rätt nu [tyst 3 sek] så det egentligen sitter ihop på sätt och viss 
intervjuare: mm men varför varför använder vi både energiförändring och 
ent [avbryts] 
student: fr fråga inte mig [skrattar] 
intervjuare: [skrattar] 
student: jag skulle inte kalla det entalpi  
intervjuare: nej okej 
student: jag tycker det gör det mer förvirrat att förstå hela processen […]det 
skulle vara lätt lättare om man bara pratade om energi 

Då studenterna uttrycker sig i intervjuerna fördjupas de tämligen få svar som 
ges i enkäterna. Att tillståndet entalpi skiljer sig från tillståndet (inre) energi 
uttrycker endast en student under intervjun. Alltså finns det evidens för att 
entalpi och energi, något generellt uttryckt, inte är två olika tillstånd efter-
som dels entalpi är en energimängd, dels begreppen beskriver samma sak. 
Syftet med att introducera begreppet entalpi som ett tillstånd är inte något 
som studenterna beskriver fyra veckor efter avslutad kurs. 
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ges i enkäterna. Att tillståndet entalpi skiljer sig från tillståndet (inre) energi 
uttrycker endast en student under intervjun. Alltså finns det evidens för att 
entalpi och energi, något generellt uttryckt, inte är två olika tillstånd efter-
som dels entalpi är en energimängd, dels begreppen beskriver samma sak. 
Syftet med att introducera begreppet entalpi som ett tillstånd är inte något 
som studenterna beskriver fyra veckor efter avslutad kurs. 
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6.4.5 Frekvenser 
Nedan beskrivs i vilka uppgifter som föreställningen aktiveras samt hur 
många svar som kategoriseras som föreställning F4. Föreställningen beskri-
ver centrala vetenskapliga aspekter men är inte logisk. Samtliga skriftliga 
uppgifter är genomlästa och i tabell 6.11 nedan presenteras de uppgifter där 
föreställningen aktiveras. I definitionen av föreställningen inkluderas även 
evidens från intervjuer. Dessa är inte inkluderade i tabellen99. Frekvenserna 
ges i informerande syfte och ingen statistisk analys genomförs. 

Tabell 6.11. Beskrivning av vilka svar samt hur många som kategoriserats med före-
ställning F4, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal svar 
på uppgif-
ten 

Antal blan-
ka svar på 
uppgiften 

Antal korrekta 
svar på upp-
giften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av 
föreställning F4 

HST1a 4a 
(U6a) 

17 6 8 3 2 

HST1a 4b 
(U6b) 

17 8 5 4 2 

HST1a 5a 
(U7a) 

17 3 2 12 6 

HST1a 5b 
(U7b) 

17 3 2 12 8 

HST1b 9b 
(U8b) 

16 5 1 10 3 

HSE2 7b 
(U7b) 

6 2 1 3 2 

FS E1 3b 
(U7b) 

9 5 0 4 3 

FSInl2 9a 
(U7a*) 

9 1 6 2 2 

FSInl2 9b 
(U7b*) 

9 1 4 4 2 

FSInl3 17b 
(U8b) 

7 1 4 2 2 

FST 10b 
(U7b) 

9 1 5 3 2 

FSE2 4b 
(U7b*) 

6 0 0 6 2 

HS 90 27 19 44 23 
FS 49 9 19 21 13 
Tot 139 36 38 65 36 

I tabell 6.11 syns att föreställning F4 är förekommande på flertalet av de 
skriftliga uppgifter som ingår i studien samt, som tidigare beskrivet, även i 
                               
99 Eftersom föreställningen är en generell beskrivning, en bild, är det svårt att kvantifiera 
relativ evidens i intervjun. När intervjuerna tolkas, skapas definitionen av föreställningen och 
på grund av detta är det enklare att kategorisera ett kort skriftligt svar än en innebörd av stu-
dentens svar som växer fram under en minut i ett transkript. Analysenheten skiljer sig åt och 
intervjumaterialet passar således ej för de relativa frekvenserna som presenteras här. 
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intervjuerna. Eftersom föreställningen inte är begränsad till felaktiga svar 
utan beskriver en allmän bild då hela materialet studeras framkommer att det 
är relativt vanligt att studenter beskriver entalpi/entalpiförändring som en 
energiform i enlighet med definitionen för föreställningen. Evidens för före-
ställningen finns i både korrekta och felaktiga svar vilket beror på att före-
ställningen beskriver hur studenterna tillämpar entalpi och entalpiförändring. 
Föreställningen är utbredd i materialet generellt och den relativa frekvensen 
för hela huvudstudien 26 % (23/90) respektive hela fördjupningsstudien 27 
% (13/49). Frekvenserna indikerar att föreställningen kan tillämpas för att 
tydliggöra den kvalité som föreställningen beskriver. Evidens finns i studen-
ternas skriftliga svar och i intervjuerna fördjupas dessutom den insikten.  

6.4.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
Föreställning F4 Entalpi är en energiform kan grovt sammanfattas med me-
ningen: I studenternas beskrivningar framkommer att det inte finns något 
syfte att införa begreppet entalpi eftersom entalpi/entalpiförändring uppfyller 
termodynamikens första lag, kan omvandlas och/eller beskriver ener-
gi/energiförändringar. Det finns, trots allt, vissa skillnader eftersom ental-
pi/entalpiförändring beskriver någon annan energi/energiförändring, men 
vad den egentliga skillnaden är och varför begreppet är viktigt inom kemi 
framkommer ytterst sällan i studenternas kvalitativa beskrivningar.  

Det som framkommer i studentens beskrivning är något som är väl för-
ankrat i vetenskapen exempelvis gäller alltid termodynamikens första lag 
och energiformer omvandlas till varandra. Lewis och Linn (1994) visade 
bland annat att både ungdomar och vuxna betraktar värme som en energi-
form och Galili och Lehavy (2006) beskriver ett liknande resultat då 75 
gymnasielärare beskriver värme. Värme definierad som en form av energi 
var det vanligaste svaret beskrivet av 20 av lärarna medan fem lärare definie-
rade värme som en energiform som går från ett varmt till ett kallt objekt då 
de är i kontakt. Det är även vanligt att kemistudenter uppfattar både arbete 
och värme som energiformer (van Roon et al., 1994), men att överföra ener-
giformer från en fysikalisk kontext till en kemisk kontext kan medföra pro-
blem eftersom formerna inte är direkt överförbara (Martins & Cachapuz, 
1990). Även om resultaten ovan gäller värme, arbete och energiformer gene-
rellt är det relevant för föreställningen eftersom entalpiförändringen är vär-
met vid konstant tryck då endast tryckvolymarbete är tillåtet. 

Problemet, som tydliggörs i denna föreställning, är att studenterna beskri-
ver att entalpiförändringen uppfyller termodynamikens första lag generellt 
och inte att termodynamikens första lag är en del av entalpiförändringen, H 
= q + w + pV + Vp. Dessutom uttrycks exempelvis att ental-
pi/entalpiförändring omvandlas vilket är ett fysikaliskt språkbruk rörande 
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makroskopisk energi och inre energi100. Entalpi och entalpiförändring om-
vandlas ej101. Dessutom uppfyller entalpi varken Falk och Herrmanns (1977) 
eller Kaper och Goedharts (2002a) definition på en energiform. Om entalpi-
förändring är en energiform beskrivs inte tydligt i Falk och Herrmanns 
(1977) definition medan Kaper och Goedhart (2002a) tydligt visar att ental-
piförändringen inte är en energiform.  

Att uttrycka att entalpi, Gibbs energi och entropi som energiformer är 
vanligt bland studenter (Carson, 2001). I sin avhandling presenterar Carson 
ramverket forms of energy som centralt då studenterna beskriver entalpi. Att 
entalpiförändringen är den totala energiförändringen är resultat i denna stu-
die, särskilt då skillnaden mellan vapU och vapH eller bindningsenergi och 
bindningsentalpi ska beskrivas av studenterna. Att kopplingen mellan bind-
ningar och energiförändring är problematisk har flera forskare visat (ex. 
Barker & Millar, 2000; Boo, 1998; Boo & Watson, 2001; Galley, 2004; 
Ross, 1993). Barker och Millar (2000) skriver även att gymnasiestudenter 
inte gör några länkar mellan kemisk bindning och termodynamik och Tei-
chert och Stacy (2002) ser att studenter använder bindningsentalpier istället 
för bildningsvärmet (= bildningsentalpier) i Hess lag. I flera av de empiriska 
exemplen ovan finns en liknande problematik som författarnas. I denna stu-
die är entalpiförändringen den totala förändringen av energin, ofta motiverat 
med hjälp av Hess lag och omvandling av energi.  

I beskrivningen av ramverket forms of energy är omvandling ett centralt 
begrepp (Carson, 2001). I en review sammanfattas den didaktiska forskning-
en om kemisk termodynamik (Goedhart & Kaper, 2002). Återkommande i 
denna review finns argumentet att studenten uppfattar ett visst begrepp som 
en del av energiomvandlingen. Det framgår av författarnas sätt att beskriva 
energiomvandlingen att den kemididaktiska forskningen betraktar det som 
ett negativt resultat, en föreställning eller robust ramverk, som är svårt att 
ändra. Det beror på att studenterna inkluderar fysikens sätt att beskriva ener-
giformer när de beskriver kemiska reaktioner. Kaper och Goedhart (2002a) 
visar att ramverket forms of energy, i deras beskrivning, endast har begrän-
sad potential att förklara kemiska problem. De visar dock att möjligheten att 
utveckla ramverket till ett mer termodynamiskt ramverk finns (Kaper & 
Goedhart, 2002b). Det enklaste sättet att komma till rätta med vissa av de 
identifierade problemen är att överge energiomvandling och former då inne-

                               
100 Med makroskopisk energi menas den energi som associeras med verkliga föremål, exem-
pelvis den kinetiska energin då en bil framförs med en viss hastighet, den potentiella energin 
för en bok högst upp i bokhyllan, etcetera. Den inre energin skiljer sig eftersom den beskriver 
energier på en mikroskopisk nivå, exempelvis den potentiella energin i bindningen mellan två 
atomer, etcetera. I både de makroskopiska och mikroskopiska beskrivningarna av energi kan 
energin omvandlas mellan olika energiformer.  
101 Eftersom entalpiförändringen är definierad som H = U + (pV) och att energiomvand-
lingen i U ger upphov till överföringen som arbete och värme påverkas självklart H av 
energiomvandlingen, men H kan inte omvandlas till någon energiform. Det är skillnaden 
och därför är varken entalpi eller entalpiförändringen någon form av energi. 
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hållet undervisas högstadiet och gymnasiet (Goedhart & Kaper, 2002). Tänk 
på följande argument: Om värme är en form av energi och entalpiföränd-
ringen är värme måste väl också entalpiförändringen vara en form av energi? 
Studenterna uttrycker något liknande, om än inte lika explicit, i svar som 
kategoriserats som F4. Evidensen tydliggör att föreställningen beskriver en 
stor andel skriftliga svar samtidigt som empirin från intervjuerna tydliggör 
djupare resonemang som studenterna för. 

6.5 Föreställning F5. Entalpi och entalpiförändring 
beskriver identiska aspekter av en kemisk reaktion  

6.5.1 Kort beskrivning av föreställningen 
I föreställningen ingår empiri från både korrekta och felaktiga svar och den 
beskriver hur studenterna använder entalpi och entalpiförändring. Det som 
då primärt tydliggörs är att entalpi som normalt beskriver ett tillstånd har 
liknande eller identisk innebörd som entalpiförändring som normalt beskri-
ver en process. Entalpi är således en beskrivning av både tillståndet (H) och 
hur tillståndet förändras (H) 

6.5.2 Vetenskaplig förankring 
Föreställning beskriver en grundläggande aspekt inom vetenskapen nämligen 
att många vetenskapliga begrepp antingen beskriver ett tillstånd eller en pro-
cess. Det finns dock tillfällen då det är svårare att avgöra om begreppet be-
skriver ett tillstånd eller en process. Entalpi är ett sådant exempel. Entalpi är 
en beskrivning av ett tillstånd för ett kemiskt system. Tillståndet kan föränd-
ras och entalpiförändringen beskrivs generellt H = U + (pV) och om 
trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är tillåtet fås entalpiföränd-
ringen som värmet. Om värmet bestäms är även reaktionsentalpin bestämd. 
Reaktionsentalpin är hur mycket entalpin förändras då en reaktion sker. Be-
greppet entalpi används därmed på två principiellt skilda sätt, dels ensamt 
som en beskrivning av ett tillstånd, dels sammansatt som en beskrivning av 
en tillståndsförändring. Ytterligare ett exempel på det senare är förångnings-
entalpi som beskriver hur mycket entalpin förändras vid förångningen av ett 
ämne. Förångningen är en process och ofta ges förångningsentalpi och dyli-
ka sammansättningar i bestämd form. De syftar då på en specifik mängd. 
Nedan beskrivs exempelvis fyra olika korrekta men skilda sätt att uttrycka 
entalpiförändringen då en reaktion sker (rH) 
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• Bestäm entalpiförändringen för reaktionen. 

• Bestäm förändringen i entalpi för reaktionen. 

• Bestäm reaktionsentalpin. 

• Bestäm entalpin för reaktionen. 

De fyra sätten är synonyma och efterfrågar entalpiförändringen för en reak-
tion. I de två översta punkterna framgår det tydligare att det är förändringen 
som avses medan entalpi används sammansatt eller ensamt, det vill säga utan 
att förändring nämns i de två nedre punkterna. För de flesta kemister medför 
de fyra synonyma sätten inga problem eftersom reaktion ingår, vilket är en 
process. Beroende på hur tydligt processen uttrycks finns det emellertid risk 
att entalpi har två motsatta innebörder, tillstånd eller process. På engelska 
benämns alla typer av förändringar enthalpy of reaction, enthalpy of vapori-
zation, enthalpy of… etcetera, och en möjlighet är att entalpin för reaktionen 
är en försvenskning av ett engelskt uttryck. På svenska har vi tydliga be-
skrivningar för processer med entalpiförändringar, exempelvis redan nämnda 
förångningsentalpi. Den stora skillnaden i att uttrycka entalpi som ett till-
stånd eller en process är att tillståndet kan öka eller minska medan föränd-
ringen är positiv eller negativ102. 

6.5.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning har vuxit fram i en iterativ process, se avsnitt 5.3.2, och 
beskriver en allmän bild av det empiriska materialet. Föreställningen är såle-
des en produkt av systematiska genomläsningar av alla, både korrekta och 
felaktiga svar. Att två begrepp har liknande innebörd förekommer inom ve-
tenskapen eftersom de flesta begreppen inom ett begränsat ämnesområde är 
mer eller mindre relaterade till varandra. De allra flesta begreppen inom 
kemisk termodynamik beskriver antingen ett tillstånd eller en process, vilket 
denna föreställning också beskriver. I studenternas svar, beskrivningar och 
motiveringar är det betydligt svårare att se avgränsningarna mellan begrep-
pen än inom vetenskapen. Istället för att beskriva olika företeelser förefaller 
begreppen kunna användas synonymt med varandra. Föreställningens centra-
la mönster är 

M1: Entalpi är för studenten en beskrivning av både en process och ett till-
stånd. 

Att studenten använder entalpi som en beskrivning av en process likväl som 
ett tillstånd innebär att entalpi och entalpiförändring beskriver identiska 
                               
102 I så gott som alla kemiska reaktioner fås en förändring av entalpin. Förändringen har an-
tingen ett positivt eller negativt värde  
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aspekter av en kemisk reaktion. I den vetenskapliga förankringen för före-
ställningen framkommer att det finns likheter men samtidigt fundamentala 
skillnader mellan entalpi som en beskrivning av ett tillstånd och entalpiför-
ändring som en process. I föreställningen framkommer att studenterna inte 
tydligt skiljer dessa åt. 

6.5.4 Empirisk evidens med tolkning 
Den empiriska evidens som ges måste självklart läsas mot bakgrunden att 
föreställningen bygger på hur studenterna tillämpar begreppen. Då studenters 
olika påståenden, motiveringar och svar tolkas växer föreställningen fram 
som en beskrivning av dessa. Här presenteras alltså olika evidens i syfte att 
måla en bild. Denna bild är en upplevelse som forskaren har efter systema-
tiska genomläsningar och tolkningar av empirin. Möjligheten att tolka, vrida 
och vända på svaren är enklare i empirin från intervjuerna eftersom studen-
terna hade möjligheten att beskriva sina svar mer utförligt. Även evidens 
från enkäter och tentamensfrågor inkluderas för att möjliggöra fördjupande 
och breddande kontraster i denna bild. Evidens är inkluderad för att motivera 
tolkningen, men det är i princip omöjligt att i efterhand välja ett citat som 
tydligt visar; Ja, så är det… Av den anledningen ställer jag mig öppen för 
alternativa tolkningar, men bilden som framträder då empirin analyserats i 
den beskrivna referensramen är följande 

• För studenterna har entalpi identisk innebörd som entalpiförändring, det 
vill säga studenterna skiljer inte på hur entalpi tillämpas som ett tillstånd 
eller process. När studenterna tillämpar entalpi och entalpiförändring 
liknar studenternas sätt att beskriva entalpi de fyra sätten för entalpiför-
ändring som presenterats ovan. Skillnaden är att inom vetenskapen är 
entalpi sammansatt med ett förtydligande ord som implicit eller explicit 
beskriver förändring. Studenterna uttrycker istället att entalpi är föränd-
ringen. Slutsatsen är att då studenterna tillämpar entalpi är det själva re-
aktionen som avses och inte tillståndet före och efter reaktionen.  

Resultaten från enkäten presenteras i en frekvenstabell och därefter ges evi-
dens från inlämningsuppgifter i fördjupningsstudien och tentamensuppgifter 
från huvud- och fördjupningsstudien. Den sista empirin som presenteras är 
från intervjuer. Avsnittet avslutas med en frekvenstabell. 
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Exempel från enkäter och inlämningsuppgifter 
Nedan ges evidens från enkäter, se exempelvis figur 6.12. Evidensen i tabell 
6.12 är uppdelad efter vilken studie det är samt före och efter undervisning. 
Därefter ges även evidens från de inlämningsuppgifter som studenterna i 
fördjupningsstudien svarade på.  

 
Figur 6.12. Par-test där studenten ska förklara hur entalpi och endoterm hör ihop 
(U1c).  

Tabell 6.12. Hur studenterna beskriver entalpi/entalpiförändring i enkäterna före och 
efter undervisning, n = antalet studenter som genomfört enkäten (se exempelvis 
bilaga 9 för uppgifterna) 

Studie Uppgift 
Vilket svarsalter-
nativ beskriver 
entalpi bäst? 
(U1b) 

Vilket svarsalternativ 
beskriver entalpiför-
ändringen bäst? 
(U1e) 

Hur beskrivs 
relation mellan 
entalpi och 
endoterm? 
(U1c) 

Entalpidiagram 
beskrivs med… 
(U1d) 

HS E1 
n = 12 

tillstånd (1) 
process (8) 

tillstånd (0) 
process (9) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (0) 

tillstånd korrekt 
(2) 
process korrekt 
(2) 
 

HS E2 
n = 6 

tillstånd (0) 
process (5) 

tillstånd (0) 
process (5) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (2) 

tillstånd korrekt 
(2) 
process korrekt 
(2) 

FS E1 
n = 9 

tillstånd (1) 
process (7) 

tillstånd (0) 
process (7) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (7) 

tillstånd korrekt 
(4) 
process korrekt 
(7) 

FS E2 
n = 6 

tillstånd (2) 
process (4) 

tillstånd (0) 
process (6) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (1) 

tillstånd korrekt 
(3) 
process korrekt 
(5) 

I tabell 6.12 syns några generella mönster i materialet. Det första mönstret är 
att entalpi, då det betraktas separat i en multiple-choicefråga, oftare indikerar 
en process än tillstånd. Det andra mönstret är att entalpiförändringen, då det 
betraktas separat i en multiple-choicefråga, indikerar en process. Då studen-
ten ska beskriva relationen mellan entalpi och endoterm, se figur 6.12 ovan, 
är frekvensen korrekta beskrivningar tämligen låg även om fördjupningsstu-
diens enkät före undervisningen visar på motsatsen. När studenterna själva 
måste beskriva ett entalpidiagram, framkommer att studenterna i huvudstu-

 151

dien ger relativt få korrekta beskrivningar med avseende på tillstånd och 
process medan studenterna i fördjupningsstudien ger högre andel korrekta 
beskrivningar. Slutsatsen är att studenterna beskriver ental-
pi/entalpiförändring på ett tämligen identiskt sätt och att studenterna då de 
måste beskriva relationen mellan tillstånd och process har vissa problem. 

I fördjupningsstudien ingick fyra stycken inlämningsuppgifter för studen-
terna. Från två av dessa, inlämning 2 och 3, har empiri hämtats. I dessa ex-
empel tydliggörs att entalpi tillämpas som en beskrivning av en process.  

Exempel 1 
 
SK5 (FSInl 2 9b, U7b*) 

 
Figur 6.13 SK5:s svar på uppgiften FSInl 2 9b.  

Studenten uttrycker först entalpiförändringen som H = q. Därefter uttrycker 
studenten entalpin H. Alltså är H relaterat till både entalpiförändringen 
och entalpin103. 

Exempel 2 

SK1 (FSInl 3 17b, U8b) H=U+pV Den inre energin är som synes inte som 
entalpin, beroende av pV-arbetet 

I svaret som SK1 ger är tillståndet entalpi korrekt definierat och beskrivet 
med entalpi. Studenten beskriver pV, i formeln för tillståndet entalpi H = U 
+ pV, som pV-arbetet. Vetenskapligt är detta arbete en process förknippad 
med entalpiförändring. Svaret är korrekt med avseende på U  H, men tvek-
samheter rörande appliceringen av entalpi som ett tillstånd eller process 
finns.  

                               
103 I det första kategorisystemet (PSs) som föreställning F5 utvecklats från hade ett liknande 
svar kategoriserats som process eller mängd. 



 150

Exempel från enkäter och inlämningsuppgifter 
Nedan ges evidens från enkäter, se exempelvis figur 6.12. Evidensen i tabell 
6.12 är uppdelad efter vilken studie det är samt före och efter undervisning. 
Därefter ges även evidens från de inlämningsuppgifter som studenterna i 
fördjupningsstudien svarade på.  

 
Figur 6.12. Par-test där studenten ska förklara hur entalpi och endoterm hör ihop 
(U1c).  

Tabell 6.12. Hur studenterna beskriver entalpi/entalpiförändring i enkäterna före och 
efter undervisning, n = antalet studenter som genomfört enkäten (se exempelvis 
bilaga 9 för uppgifterna) 

Studie Uppgift 
Vilket svarsalter-
nativ beskriver 
entalpi bäst? 
(U1b) 

Vilket svarsalternativ 
beskriver entalpiför-
ändringen bäst? 
(U1e) 

Hur beskrivs 
relation mellan 
entalpi och 
endoterm? 
(U1c) 

Entalpidiagram 
beskrivs med… 
(U1d) 

HS E1 
n = 12 

tillstånd (1) 
process (8) 

tillstånd (0) 
process (9) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (0) 

tillstånd korrekt 
(2) 
process korrekt 
(2) 
 

HS E2 
n = 6 

tillstånd (0) 
process (5) 

tillstånd (0) 
process (5) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (2) 

tillstånd korrekt 
(2) 
process korrekt 
(2) 

FS E1 
n = 9 

tillstånd (1) 
process (7) 

tillstånd (0) 
process (7) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (7) 

tillstånd korrekt 
(4) 
process korrekt 
(7) 

FS E2 
n = 6 

tillstånd (2) 
process (4) 

tillstånd (0) 
process (6) 

Korrekt med 
avseende på 
tillstånd och 
process (1) 

tillstånd korrekt 
(3) 
process korrekt 
(5) 

I tabell 6.12 syns några generella mönster i materialet. Det första mönstret är 
att entalpi, då det betraktas separat i en multiple-choicefråga, oftare indikerar 
en process än tillstånd. Det andra mönstret är att entalpiförändringen, då det 
betraktas separat i en multiple-choicefråga, indikerar en process. Då studen-
ten ska beskriva relationen mellan entalpi och endoterm, se figur 6.12 ovan, 
är frekvensen korrekta beskrivningar tämligen låg även om fördjupningsstu-
diens enkät före undervisningen visar på motsatsen. När studenterna själva 
måste beskriva ett entalpidiagram, framkommer att studenterna i huvudstu-
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dien ger relativt få korrekta beskrivningar med avseende på tillstånd och 
process medan studenterna i fördjupningsstudien ger högre andel korrekta 
beskrivningar. Slutsatsen är att studenterna beskriver ental-
pi/entalpiförändring på ett tämligen identiskt sätt och att studenterna då de 
måste beskriva relationen mellan tillstånd och process har vissa problem. 

I fördjupningsstudien ingick fyra stycken inlämningsuppgifter för studen-
terna. Från två av dessa, inlämning 2 och 3, har empiri hämtats. I dessa ex-
empel tydliggörs att entalpi tillämpas som en beskrivning av en process.  

Exempel 1 
 
SK5 (FSInl 2 9b, U7b*) 

 
Figur 6.13 SK5:s svar på uppgiften FSInl 2 9b.  

Studenten uttrycker först entalpiförändringen som H = q. Därefter uttrycker 
studenten entalpin H. Alltså är H relaterat till både entalpiförändringen 
och entalpin103. 

Exempel 2 

SK1 (FSInl 3 17b, U8b) H=U+pV Den inre energin är som synes inte som 
entalpin, beroende av pV-arbetet 

I svaret som SK1 ger är tillståndet entalpi korrekt definierat och beskrivet 
med entalpi. Studenten beskriver pV, i formeln för tillståndet entalpi H = U 
+ pV, som pV-arbetet. Vetenskapligt är detta arbete en process förknippad 
med entalpiförändring. Svaret är korrekt med avseende på U  H, men tvek-
samheter rörande appliceringen av entalpi som ett tillstånd eller process 
finns.  

                               
103 I det första kategorisystemet (PSs) som föreställning F5 utvecklats från hade ett liknande 
svar kategoriserats som process eller mängd. 
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Exempel från tentamen 
För att förstå denna del av det empiriska materialet och tolkningen är det 
viktigt för läsaren att veta att de olika tentamensuppgifterna inte var formule-
rade för att undersöka hur studenterna tillämpade entalpi som ett tillstånd 
respektive process. Tentamensuppgifterna var istället formulerade allmänt så 
att studenterna själva fick introducera hur de tillämpar begreppen. Då hela 
det empiriska materialet studeras ger uppgifterna ändå indikation på att stu-
denterna ibland inte skiljer på entalpi som ett tillstånd eller process. För att 
nyansera resultatet är det viktigt att påpeka att studenten generellt använder 
entalpiförändringen som en process korrekt även om exempel på motsatsen 
ges nedan. Det centrala är att entalpi även beskriver processen. Det finns 
evidens från flera olika typer av frågor men den gemensamma faktorn är att 
studenten måste motivera och använda begreppen. Följande sex exempel ger 
evidens för olika vetenskapliga aspekter av relationen mellan entalpi som 
tillstånd och entalpiförändring som process. 

Exempel 3 

S1 (HST1a 5a, U7a) H=E+pV I fall (A) så kommer en del av energin gå åt 
till expansion… 

Exempel 4 

S8 (HST1a 5a, U7a) B ger mest värme till omgivningen pga. att i fallet A 
används energi till arbete. H=E+PV 

I både exempel 3 och 4 definierar studenterna tillståndet entalpi, H = U + 
pV, för att motivera processen eller förändringen av tillståndet. Tillstånds-
funktionen entalpi har ingenting med värme och arbete att göra utan det är 
differentieringen som beskriver förändringarna och därmed värme och arbe-
te. 

I exemplen nedan beskriver entalpi entalpiförändringen och i samtliga 
dessa fall utom ett (S12) uttrycks entalpi i sin tillståndsform då det är ental-
piförändringen som motiveras. S12 uttrycker istället att entalpiförändringen 
är tillståndet energi.  

Exempel 5 

S11 (HST1a 5a, U7a) Jag anser att båda avger lika mycket värme eftersom 
att Entalpin inte förändras då man har samma produkter och reaktanter 
H=Hprod – Hreak (detta gäller dock vid konstant tryck) 
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Exempel 6 

S12 (HST1a 5a, U7a) Vid konstant tryck så är värmemängden, förändringen 
I entalpin lika m. energin i systemet. 

Exempel 7 

SK2 (FST10b, U7b) Energiöverföringen i värme är samma som entalpiför-
ändringen för reaktionen i både A och B ty H = U+(PV) = 
U+pV+VP dvs. entalpin tar hänsyn till båda sorter av arbete 

Exempel 8  

S1 (HST2b 3) Entalpi H, gibbs fria energi G och entropi S samt bind-
ningar. […] Gibbs fria energi G kan vara: […] reaktionen med negativ 
entalpi (H)[…] Reaktionen med positiv entalpi måste ha haft H<TS[…] 

I det avslutande exemplet inkluderas även gibbs fria energi G, vilket beror 
på formuleringen i tentamen. Exemplet ges endast för att visa läsaren att 
liknande tendenser syns i de senare tentamina för andra tillståndsfunktioner 
som exempelvis Gibbs energi. Alltså är tillstånd/processproblematiken inte 
unikt för begreppet entalpi utan snarare ett generellt problem, även om en-
tropi är undantaget eftersom entropi beskriver ett tillstånd och inte entropi-
förändringen. En möjlig förklaring är att begreppet entropi i själva verket 
beskriver någonting faktiskt hos det kemiska systemet, oordning eller kaos, 
etcetera. Tillståndet entropi har en konkret innebörd som studenterna kan 
tillämpa när tillståndet entropi beskrivs. Det saknas för entalpi och Gibbs 
energi. 

Exempel från intervjuer 
I intervjuerna fördjupas insikten att entalpi, före undervisningen, är ett be-
grepp som främst beskriver processer.  

Exempel 9 från intervju före undervisningen 

S2 (HSI1, utdrag från t~14.00-14.40) 
Student: ja för mig entalpi känns ju mer som nåt ett komplext begrepp liksom 
som [tyst 2 sek] ehh men om man ska göra det enkelt så ja det är väl en lik-
het entalpin ökar [tyst 2 sek] därför att värmen ökar värmen ökar och då 
ökar entalpin kan det vara nån slags förändring som jag kommer ihåg från 
den enkäten också att det fanns någon slags kurva där som som och då var 
[…] 
Student: entalpi […] någon slags entalpiförändring eller entalpi kanske […] 
skulle jag kunna tänka mig 



 152

Exempel från tentamen 
För att förstå denna del av det empiriska materialet och tolkningen är det 
viktigt för läsaren att veta att de olika tentamensuppgifterna inte var formule-
rade för att undersöka hur studenterna tillämpade entalpi som ett tillstånd 
respektive process. Tentamensuppgifterna var istället formulerade allmänt så 
att studenterna själva fick introducera hur de tillämpar begreppen. Då hela 
det empiriska materialet studeras ger uppgifterna ändå indikation på att stu-
denterna ibland inte skiljer på entalpi som ett tillstånd eller process. För att 
nyansera resultatet är det viktigt att påpeka att studenten generellt använder 
entalpiförändringen som en process korrekt även om exempel på motsatsen 
ges nedan. Det centrala är att entalpi även beskriver processen. Det finns 
evidens från flera olika typer av frågor men den gemensamma faktorn är att 
studenten måste motivera och använda begreppen. Följande sex exempel ger 
evidens för olika vetenskapliga aspekter av relationen mellan entalpi som 
tillstånd och entalpiförändring som process. 

Exempel 3 

S1 (HST1a 5a, U7a) H=E+pV I fall (A) så kommer en del av energin gå åt 
till expansion… 

Exempel 4 

S8 (HST1a 5a, U7a) B ger mest värme till omgivningen pga. att i fallet A 
används energi till arbete. H=E+PV 

I både exempel 3 och 4 definierar studenterna tillståndet entalpi, H = U + 
pV, för att motivera processen eller förändringen av tillståndet. Tillstånds-
funktionen entalpi har ingenting med värme och arbete att göra utan det är 
differentieringen som beskriver förändringarna och därmed värme och arbe-
te. 

I exemplen nedan beskriver entalpi entalpiförändringen och i samtliga 
dessa fall utom ett (S12) uttrycks entalpi i sin tillståndsform då det är ental-
piförändringen som motiveras. S12 uttrycker istället att entalpiförändringen 
är tillståndet energi.  

Exempel 5 

S11 (HST1a 5a, U7a) Jag anser att båda avger lika mycket värme eftersom 
att Entalpin inte förändras då man har samma produkter och reaktanter 
H=Hprod – Hreak (detta gäller dock vid konstant tryck) 
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Exempel 6 

S12 (HST1a 5a, U7a) Vid konstant tryck så är värmemängden, förändringen 
I entalpin lika m. energin i systemet. 

Exempel 7 

SK2 (FST10b, U7b) Energiöverföringen i värme är samma som entalpiför-
ändringen för reaktionen i både A och B ty H = U+(PV) = 
U+pV+VP dvs. entalpin tar hänsyn till båda sorter av arbete 

Exempel 8  

S1 (HST2b 3) Entalpi H, gibbs fria energi G och entropi S samt bind-
ningar. […] Gibbs fria energi G kan vara: […] reaktionen med negativ 
entalpi (H)[…] Reaktionen med positiv entalpi måste ha haft H<TS[…] 

I det avslutande exemplet inkluderas även gibbs fria energi G, vilket beror 
på formuleringen i tentamen. Exemplet ges endast för att visa läsaren att 
liknande tendenser syns i de senare tentamina för andra tillståndsfunktioner 
som exempelvis Gibbs energi. Alltså är tillstånd/processproblematiken inte 
unikt för begreppet entalpi utan snarare ett generellt problem, även om en-
tropi är undantaget eftersom entropi beskriver ett tillstånd och inte entropi-
förändringen. En möjlig förklaring är att begreppet entropi i själva verket 
beskriver någonting faktiskt hos det kemiska systemet, oordning eller kaos, 
etcetera. Tillståndet entropi har en konkret innebörd som studenterna kan 
tillämpa när tillståndet entropi beskrivs. Det saknas för entalpi och Gibbs 
energi. 

Exempel från intervjuer 
I intervjuerna fördjupas insikten att entalpi, före undervisningen, är ett be-
grepp som främst beskriver processer.  

Exempel 9 från intervju före undervisningen 

S2 (HSI1, utdrag från t~14.00-14.40) 
Student: ja för mig entalpi känns ju mer som nåt ett komplext begrepp liksom 
som [tyst 2 sek] ehh men om man ska göra det enkelt så ja det är väl en lik-
het entalpin ökar [tyst 2 sek] därför att värmen ökar värmen ökar och då 
ökar entalpin kan det vara nån slags förändring som jag kommer ihåg från 
den enkäten också att det fanns någon slags kurva där som som och då var 
[…] 
Student: entalpi […] någon slags entalpiförändring eller entalpi kanske […] 
skulle jag kunna tänka mig 
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I diskussionen, som detta transkript kommer ifrån, ska studenten beskriva 
likheter och skillnader mellan energi/värme samt entalpi/värme. Tidigare i 
intervjun använder studenten begreppen på liknande sätt, exempelvis förkla-
ras entalpi som ett tillstånd som kan förändras och studenten relaterar själv 
till entalpidiagrammet från enkät 1. Entalpi likställs med ett tillstånd som 
ökar då värmen ökar, men i förklaringen uttrycks samtidigt att entalpi och 
entalpiförändring har liknande innebörd. Det tydliggörs att också kopplas 
samman med entalpiförändringen eller som studenten uttrycker det någon 
slags entalpiförändring eller entalpi kanske.  

Exempel 10 från intervju före undervisningen 

S7 (HSI1, utdrag från t~3.00-3.30)  
Student: […] men det är nånting som säger mig att värme är entalpin [tyst 8 
sek] ja energiöverskottet […] avgår som värme men […] 

Denne student beskriver entalpin som den totala energiförändringen, energi-
överskottet, vilket medför att entalpi är förändringen och inte tillståndet. 
Liknande resonemang som S7:s återfinns även i nästa transkript. I sin be-
skrivning är S12 mer explicit då hon beskriver relationen mellan entalpiför-
ändringen och förändringen. Entalpi är dels det som krävs för att bryta en 
bindning, dels den totala förändringen då bindningar bryts och bildas. När 
entalpi förklaras blir det därmed liknande bindningsentalpi och entalpi ses 
som en process. 

Exempel 11 från intervju före undervisningen 

S12 (HSI1, utdrag från t~15.00-17.00) 
Student: [tyst 19 sek] […] och jag tror ju att själva entalpin för [tyst 2 sek] 
att det är [tyst 3 sek] vilken energi olika bindningar kräv alltså [tyst 3 sek] 
det krävs en viss energi att bru bryta en bindning och det tror jag faktiskt det 
man, man kan räkna på det där också och så kan man jag tror till och med 
att det står i tabeller att […] eh du kan slå för varje ämne vilken [tyst 3 sek] 
e entalpi ett ämne har tror jag att det är vad vad som krävs för att bryta en 
bindning och sen så för att bilda en ny bindning 

Intervjuerna före undervisningen tydliggör att studenterna i början av kursen 
inte medvetet skiljer på entalpi som ett tillstånd och entalpiförändring som 
en process. Det förefaller vara så att entalpi är ett begrepp som är svårt för 
dem att använda då de ska förklara kemiska reaktioner. Entalpi har för stu-
denterna de egenskaper som vetenskapen ger till entalpiförändring och de 
enda tillfällen då entalpi beskrivs som ett tillstånd är då studenterna formule-
rar sig likt resonemanget i ett entalpidiagram. 
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I nedanstående transkript från efter undervisningen ombeds alla studenter 
förklara endoterma och exoterma reaktioner med hjälp av entalpi. Sättet som 
studenterna beskriver relationen på är olika men det finns även gemensamma 
aspekter vilka tydliggörs nedan.  

Exempel 12 från intervju efter undervisningen 

S1 (HSI2, utdrag från t~7.30-8.15)  
intervjuare: hur skulle du förklara den här reaktionen med hjälp utav entalpi 
student: [tyst 3 sek] mm [tyst 2 sek] entalpi ä de [tyst 2 sek] är den sjunker 
väl i alla fall […] för att temperaturen sjunker [tyst 2 sek] men det kan ju va 
att det är nån sorts [tyst 3 sek] att den först ammoniumkloriden när den 
bryts kan det va att den först höjs och sen sjunker men men i slutet så att 
från startvärdet till slutvärdet så har den sjunkit  

I denna del av transkriptet framkommer att studenten tillämpar entalpi som 
en tillståndsfunktion eftersom entalpi sjunker och startvärdet/slutvärdet är 
explicit uttryckt. På så vis tydliggörs skillnaden mellan tillståndet och pro-
cessen.  

Exempel 13 från intervju efter undervisningen 

S1 (HSI2, utdrag från t~32.10-33.50 då entalpi diskuterades)  
intervjuare: […] återigen då [tyst 3 sek] prata om både energi och entalpi 
när vi har exoterma reaktioner  
student: [tyst 3 sek] mm entalpi är väl energiförändringar å å å och å [tve-
kande] temperatur är ju också det är ju kinetisk energi så [tyst 2 sek] det är 
ju kopplat till energiförändringar  
[…] 
intervjuare: […] kommer du ihåg hur man definierar entalpi 
student: nej [tyst 2 sek] jag kommer inte ens ihåg om det är deltaH men jag 
har för mig det  

I detta utdrag beskriver studenten att entalpi är väl energiförändringar och 
H. Det indikerar att studenten primärt avser förändringar och en beskriv-
ning av processen snarare än tillståndet före och efter reaktionen.  
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I diskussionen, som detta transkript kommer ifrån, ska studenten beskriva 
likheter och skillnader mellan energi/värme samt entalpi/värme. Tidigare i 
intervjun använder studenten begreppen på liknande sätt, exempelvis förkla-
ras entalpi som ett tillstånd som kan förändras och studenten relaterar själv 
till entalpidiagrammet från enkät 1. Entalpi likställs med ett tillstånd som 
ökar då värmen ökar, men i förklaringen uttrycks samtidigt att entalpi och 
entalpiförändring har liknande innebörd. Det tydliggörs att också kopplas 
samman med entalpiförändringen eller som studenten uttrycker det någon 
slags entalpiförändring eller entalpi kanske.  

Exempel 10 från intervju före undervisningen 

S7 (HSI1, utdrag från t~3.00-3.30)  
Student: […] men det är nånting som säger mig att värme är entalpin [tyst 8 
sek] ja energiöverskottet […] avgår som värme men […] 

Denne student beskriver entalpin som den totala energiförändringen, energi-
överskottet, vilket medför att entalpi är förändringen och inte tillståndet. 
Liknande resonemang som S7:s återfinns även i nästa transkript. I sin be-
skrivning är S12 mer explicit då hon beskriver relationen mellan entalpiför-
ändringen och förändringen. Entalpi är dels det som krävs för att bryta en 
bindning, dels den totala förändringen då bindningar bryts och bildas. När 
entalpi förklaras blir det därmed liknande bindningsentalpi och entalpi ses 
som en process. 

Exempel 11 från intervju före undervisningen 

S12 (HSI1, utdrag från t~15.00-17.00) 
Student: [tyst 19 sek] […] och jag tror ju att själva entalpin för [tyst 2 sek] 
att det är [tyst 3 sek] vilken energi olika bindningar kräv alltså [tyst 3 sek] 
det krävs en viss energi att bru bryta en bindning och det tror jag faktiskt det 
man, man kan räkna på det där också och så kan man jag tror till och med 
att det står i tabeller att […] eh du kan slå för varje ämne vilken [tyst 3 sek] 
e entalpi ett ämne har tror jag att det är vad vad som krävs för att bryta en 
bindning och sen så för att bilda en ny bindning 

Intervjuerna före undervisningen tydliggör att studenterna i början av kursen 
inte medvetet skiljer på entalpi som ett tillstånd och entalpiförändring som 
en process. Det förefaller vara så att entalpi är ett begrepp som är svårt för 
dem att använda då de ska förklara kemiska reaktioner. Entalpi har för stu-
denterna de egenskaper som vetenskapen ger till entalpiförändring och de 
enda tillfällen då entalpi beskrivs som ett tillstånd är då studenterna formule-
rar sig likt resonemanget i ett entalpidiagram. 
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I nedanstående transkript från efter undervisningen ombeds alla studenter 
förklara endoterma och exoterma reaktioner med hjälp av entalpi. Sättet som 
studenterna beskriver relationen på är olika men det finns även gemensamma 
aspekter vilka tydliggörs nedan.  

Exempel 12 från intervju efter undervisningen 

S1 (HSI2, utdrag från t~7.30-8.15)  
intervjuare: hur skulle du förklara den här reaktionen med hjälp utav entalpi 
student: [tyst 3 sek] mm [tyst 2 sek] entalpi ä de [tyst 2 sek] är den sjunker 
väl i alla fall […] för att temperaturen sjunker [tyst 2 sek] men det kan ju va 
att det är nån sorts [tyst 3 sek] att den först ammoniumkloriden när den 
bryts kan det va att den först höjs och sen sjunker men men i slutet så att 
från startvärdet till slutvärdet så har den sjunkit  

I denna del av transkriptet framkommer att studenten tillämpar entalpi som 
en tillståndsfunktion eftersom entalpi sjunker och startvärdet/slutvärdet är 
explicit uttryckt. På så vis tydliggörs skillnaden mellan tillståndet och pro-
cessen.  

Exempel 13 från intervju efter undervisningen 

S1 (HSI2, utdrag från t~32.10-33.50 då entalpi diskuterades)  
intervjuare: […] återigen då [tyst 3 sek] prata om både energi och entalpi 
när vi har exoterma reaktioner  
student: [tyst 3 sek] mm entalpi är väl energiförändringar å å å och å [tve-
kande] temperatur är ju också det är ju kinetisk energi så [tyst 2 sek] det är 
ju kopplat till energiförändringar  
[…] 
intervjuare: […] kommer du ihåg hur man definierar entalpi 
student: nej [tyst 2 sek] jag kommer inte ens ihåg om det är deltaH men jag 
har för mig det  

I detta utdrag beskriver studenten att entalpi är väl energiförändringar och 
H. Det indikerar att studenten primärt avser förändringar och en beskriv-
ning av processen snarare än tillståndet före och efter reaktionen.  
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Exempel 14 från intervju efter undervisningen 

S7 (HSI2, utdrag från t~9.00-13.40 då entalpi diskuterades) 
intervjuare: […] men i stället för med hjälp av energi förklara det med en-
talpi […] hur skulle du då förklara precis samma försök 
student: [tyst 7 sek] mm [tyst 3 sek] ja entalpi är energiinnehållet [tyst 16 
sek] ja i lösning så [tyst 4 sek] det är lättare när det är tvärt om om det hade 
blivit [tyst 3 sek] ehm om temperaturen hade blivit högre  
intervjuare: varför det [ohörbart] 
student: för då avges ju värme och då vet man ju att energiinnehållet blir 
lägre […] förändringsentalpin det borde vara att den här lösningen har ett 
större energiinnehåll så entalpiförändringen är [tyst 3 sek] har gått till ett 
högre energitillstånd 
[…] 

I transkriptet ovan (S7) framgår att studenten beskriver att entalpi är energi-
innehållet, vilket är att betrakta som en tydlig uppfattning av entalpi som 
tillstånd. Studenten ger även sin syn på energitillstånd och hur förändringar 
av dessa sker. Senare i intervjun, ej inkluderat här, beskriver studenten Gibbs 
fria energi som ett annat energitillstånd.  

Exempel 15 från intervju efter undervisningen 

S11 (HSI2, utdrag från t~12.30-13.20) 
intervjuare: mm hur skulle du då förklara den här reaktionen fast istället 
använda entalpi som begrepp och utgå från 
student: ja alltså eh [tyst 3 sek] ja hur fan ska jag förklara det [tyst 2 sek] 
alltså entalpin är ju ett tillstånd alltså det är ju en [tyst 2 sek] det är väl ett 
energitillstånd hos hos ja både reaktanterna och produkterna och allting 
[…] eh [tyst 3 sek] och då blir ju ja dom har ju olika och då får du ju en en 
delta entalpi då en förändring i entalpin […]  när reaktionen sker 

Även denne student, S11, beskriver till en början entalpi som tillstånd. I 
intervjun sker dock en gradvis förändring av hur studenten tillämpar entalpi. 
Liksom för S1 relaterar S11 temperaturen till entalpi, vilket alltså vanligtvis 
endast förekommer då entalpi uttrycks som en process, exempelvis i H = 
nCpT, H = TS, eller G = H – TS. I transkriptet ovan är entalpi ett 
tillstånd som förändras och då fås entalpiförändringen. Notera att studenten 
uttrycker förändring i entalpin när reaktionen sker, vilket är ett av de sätt 
som uttrycker entalpiförändringen för en reaktion (rH).  

Exempel 16 från intervju efter undervisningen 

S11 (HSI2, utdrag från t~14.40-16.40 då entalpi diskuterades) 
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[…] 
intervjuare: […]hur kommer det sig att vi helt plötsligt använder oss utav ett 
begrepp som är entalpi och sen entalpiförändringar 
student: nej inte rent filosofiskt tror jag det är väl för alltså entalpin tar väl 
in flera [tyst 3 sek] eh variabler i sin än vad just energi gör det är väl det 
enda men det alltså nej jag har inte reflekterat nånting […] det har jag inte 
intervjuare: när du säger fler variabler vad menar du 
student: ja entalpin har väl med sig alltså temperaturen i sina beräkningar 
[…] har jag för mig ja jag ska inte säga säkert […] i vissa lägen så kan ju 
[tyst 2 sek] entalpin och alltså energin vara samma sak och sen eh [tyst 2 
sek] beroende på dom där variablerna då […] i som ingår i entalpiberäk-
ningarna eh och i vissa fall så är dom olika just av samma alltså beroende 
på dom variablerna 

Senare i intervjun då syftet med entalpi/entalpiförändringar förs in i samtalet 
är entalpi en beskrivning av processen eftersom studenten motiverar sitt svar 
med variabler, entalpiberäkningar och att entalpin och alltså energin kan 
vara samma sak. Var för sig är de inte evidens för entalpi som en beskriv-
ning av processen, men tillsammans tydliggör de att studenten egentligen 
diskuterar entalpiförändringen kontra energiförändringen eftersom bland 
annat temperaturen är inkluderad i svaret. Eftersom värdet på tillståndet en-
talpi för denna nivå är okänt, finns det därmed inget syfte med att räkna på 
det och därför framträder bilden att entalpi är entalpiförändring i denna in-
tervju.  

Exempel 17 från intervju efter undervisningen 

S17 (HSI2, utdrag från t~13.20-16.00) 
intervjuare:om jag istället säger entalpi […] skulle du kunna beskriva den 
här det du har sett med magnesium och saltsyra här men använda dig utav 
entalpi istället 
student: ja förändring av energi var det [tyst 4 sek] ja det spontan reaktion 
[tyst 8 sek] [suckar] [tyst 8 sek] ja den gick från lägre nivå till högre nivå av 
energi först det var mindre energi och sen det blev […] mer energi […] eller 
ja energiutveckling 

Liksom övriga studenter uttrycker även S17 olika tillstånd. Denna student 
beskriver tillstånden som energinivåer vilket liknar S7:s beskrivning. Entalpi 
betecknar förändring av energi, det vill säga studenten tillämpar entalpi som 
en process.  

I intervjuerna efter undervisning beskriver och tillämpar en student (S7) 
konsekvent entalpi som tillståndet som förändras. Studenterna (S1, S11) 
beskriver relationen mellan tillståndet entalpi och processen entalpiföränd-
ring likt ett diagram, men i övriga fall beskriver och tillämpar de entalpi likt 
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Exempel 14 från intervju efter undervisningen 

S7 (HSI2, utdrag från t~9.00-13.40 då entalpi diskuterades) 
intervjuare: […] men i stället för med hjälp av energi förklara det med en-
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student: [tyst 7 sek] mm [tyst 3 sek] ja entalpi är energiinnehållet [tyst 16 
sek] ja i lösning så [tyst 4 sek] det är lättare när det är tvärt om om det hade 
blivit [tyst 3 sek] ehm om temperaturen hade blivit högre  
intervjuare: varför det [ohörbart] 
student: för då avges ju värme och då vet man ju att energiinnehållet blir 
lägre […] förändringsentalpin det borde vara att den här lösningen har ett 
större energiinnehåll så entalpiförändringen är [tyst 3 sek] har gått till ett 
högre energitillstånd 
[…] 

I transkriptet ovan (S7) framgår att studenten beskriver att entalpi är energi-
innehållet, vilket är att betrakta som en tydlig uppfattning av entalpi som 
tillstånd. Studenten ger även sin syn på energitillstånd och hur förändringar 
av dessa sker. Senare i intervjun, ej inkluderat här, beskriver studenten Gibbs 
fria energi som ett annat energitillstånd.  

Exempel 15 från intervju efter undervisningen 

S11 (HSI2, utdrag från t~12.30-13.20) 
intervjuare: mm hur skulle du då förklara den här reaktionen fast istället 
använda entalpi som begrepp och utgå från 
student: ja alltså eh [tyst 3 sek] ja hur fan ska jag förklara det [tyst 2 sek] 
alltså entalpin är ju ett tillstånd alltså det är ju en [tyst 2 sek] det är väl ett 
energitillstånd hos hos ja både reaktanterna och produkterna och allting 
[…] eh [tyst 3 sek] och då blir ju ja dom har ju olika och då får du ju en en 
delta entalpi då en förändring i entalpin […]  när reaktionen sker 

Även denne student, S11, beskriver till en början entalpi som tillstånd. I 
intervjun sker dock en gradvis förändring av hur studenten tillämpar entalpi. 
Liksom för S1 relaterar S11 temperaturen till entalpi, vilket alltså vanligtvis 
endast förekommer då entalpi uttrycks som en process, exempelvis i H = 
nCpT, H = TS, eller G = H – TS. I transkriptet ovan är entalpi ett 
tillstånd som förändras och då fås entalpiförändringen. Notera att studenten 
uttrycker förändring i entalpin när reaktionen sker, vilket är ett av de sätt 
som uttrycker entalpiförändringen för en reaktion (rH).  

Exempel 16 från intervju efter undervisningen 

S11 (HSI2, utdrag från t~14.40-16.40 då entalpi diskuterades) 
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[…] 
intervjuare: […]hur kommer det sig att vi helt plötsligt använder oss utav ett 
begrepp som är entalpi och sen entalpiförändringar 
student: nej inte rent filosofiskt tror jag det är väl för alltså entalpin tar väl 
in flera [tyst 3 sek] eh variabler i sin än vad just energi gör det är väl det 
enda men det alltså nej jag har inte reflekterat nånting […] det har jag inte 
intervjuare: när du säger fler variabler vad menar du 
student: ja entalpin har väl med sig alltså temperaturen i sina beräkningar 
[…] har jag för mig ja jag ska inte säga säkert […] i vissa lägen så kan ju 
[tyst 2 sek] entalpin och alltså energin vara samma sak och sen eh [tyst 2 
sek] beroende på dom där variablerna då […] i som ingår i entalpiberäk-
ningarna eh och i vissa fall så är dom olika just av samma alltså beroende 
på dom variablerna 

Senare i intervjun då syftet med entalpi/entalpiförändringar förs in i samtalet 
är entalpi en beskrivning av processen eftersom studenten motiverar sitt svar 
med variabler, entalpiberäkningar och att entalpin och alltså energin kan 
vara samma sak. Var för sig är de inte evidens för entalpi som en beskriv-
ning av processen, men tillsammans tydliggör de att studenten egentligen 
diskuterar entalpiförändringen kontra energiförändringen eftersom bland 
annat temperaturen är inkluderad i svaret. Eftersom värdet på tillståndet en-
talpi för denna nivå är okänt, finns det därmed inget syfte med att räkna på 
det och därför framträder bilden att entalpi är entalpiförändring i denna in-
tervju.  

Exempel 17 från intervju efter undervisningen 

S17 (HSI2, utdrag från t~13.20-16.00) 
intervjuare:om jag istället säger entalpi […] skulle du kunna beskriva den 
här det du har sett med magnesium och saltsyra här men använda dig utav 
entalpi istället 
student: ja förändring av energi var det [tyst 4 sek] ja det spontan reaktion 
[tyst 8 sek] [suckar] [tyst 8 sek] ja den gick från lägre nivå till högre nivå av 
energi först det var mindre energi och sen det blev […] mer energi […] eller 
ja energiutveckling 

Liksom övriga studenter uttrycker även S17 olika tillstånd. Denna student 
beskriver tillstånden som energinivåer vilket liknar S7:s beskrivning. Entalpi 
betecknar förändring av energi, det vill säga studenten tillämpar entalpi som 
en process.  

I intervjuerna efter undervisning beskriver och tillämpar en student (S7) 
konsekvent entalpi som tillståndet som förändras. Studenterna (S1, S11) 
beskriver relationen mellan tillståndet entalpi och processen entalpiföränd-
ring likt ett diagram, men i övriga fall beskriver och tillämpar de entalpi likt 



 158

reaktionsentalpi. En student (S17) upplever begreppet problematiskt och 
beskriver begreppet som energiförändring, det vill säga mer likt reaktionsen-
talpi än tillståndet entalpi. 

6.5.5 Frekvenser 
I detta avsnitt beskrivs hur frekvent föreställning F5 är i det skriftliga mate-
rialet. Eftersom föreställningen beskriver en kvalité i studentens svar indike-
rar frekvensen att studenten i sin motivering tillämpar entalpi och entalpiför-
ändringen synonymt. Ingen statistisk generalisering genomförs utan frekven-
serna ges som information till läsaren. Notera även att empirisk evidens från 
intervjuer ingår i definitionen av föreställningen. Empirisk evidens från in-
tervjun är emellertid inte inkluderad i tabell 6.13 nedan104.  

Tabell 6.13. Beskrivning av vilka skriftliga svar samt hur många som kategoriserats 
med föreställning F5, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal svar 
på uppgif-
ten 

Antal blanka 
svar på 
uppgiften 

Antal kor-
rekta svar på 
uppgiften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av före-
ställning F5 

HST1a 
5a (U7a) 

17 3 2 12 4 

HST1a 
5b (U7b) 

17 3 2 12 1 

HST1b 
9b (U8b) 

16 5 1 10 1 

FS E1 3b 
(U7b) 

9 5 0 4 1 

FSInl2 
9a 
(U7a*) 

9 1 6 2 1 

FSInl2 
9b 
(U7b*) 

9 1 4 4 1 

FSInl3 
17b 
(U8b) 

7 1 4 2 2 

FST 10b 
(U7b) 

9 1 5 3 2 

HS 50 11 5 34 6 
FS 43 9 19 15 7 
Tot 93 20 24 49 13 

Tabell 6.13 visar att föreställning F5 förekommer sporadiskt och relativt 
utspritt i det empiriska materialet. Dessutom finns evidens för föreställning-

                               
104Att så är fallet beror på att det är svårt att genomföra en relativ bedömning. Det är möjligt 
att presentera hur många gånger föreställningen förekommer i intervjuerna, men det finns 
inget att jämföra med. Av den anledningen väljer jag att endast inkludera evidensen i defini-
tionen av föreställningen vilket även motiverats i kapitel 5.   
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en även i intervjuerna. Föreställningen tillämpas på alla svar och indikerar 
att studenterna beskriver entalpi/entalpiförändring identiskt oavsett om de 
besvarar uppgifterna i enlighet med det förväntade svaret.   

På grund av att föreställningen beskriver både korrekta och felaktiga svar 
och för att den är utbredd i materialet ges den relativa frekvensen för hela 
huvudstudien respektive fördjupningsstudien. Förekomsten i huvudstudien är 
12 % (6/50) och i fördjupningsstudien 16 % (7/43), vilket indikerar att det är 
ungefär lika vanligt att en student på grundläggande nivå respektive fördju-
pande nivå beskriver entalpi/entalpiförändring identiskt.    

6.5.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
Bilden som målas (föreställningen) i detta resultat existerar eftersom det är 
möjligt för forskaren att läsa det empiriska materialet och formulera denna 
kvalitet. Beskrivningen berör hur studenterna formulerar och tillämpar be-
greppet entalpi och dess förändring. Föreställningen indikerar att studenterna 
använder tillståndsformen entalpi både för att beskriva tillståndet och pro-
cessen. Entalpiförändring är å andra sidan endast relaterat till processen.  

Empirin visar att skrivsätten H = U + pV och H = U + (pV) används 
av studenterna för att beskriva liknande aspekter av en kemisk reaktion. Stu-
denterna beskriver även entalpi i samma mening som värme och temperatur-
förändring. Det stämmer när studenterna avser att entalpi förändras med 
värme, men i studenternas svar framkommer inte att det är entalpiföränd-
ringen som avses. Eftersom både korrekta och felaktiga svar kategoriseras 
som föreställning F5 är det svårt att ge ett svar på varför studenterna uttryck-
er sig som de gör. I det empiriska materialet framkommer emellertid att det 
första studenterna relaterar entalpi till är förändringen av tillståndet entalpi. 
Det är inget fel att studenterna gör så i och med att entalpi kan användas för 
att indikera en process, men problemet är att de beskriver entalpi och entalpi-
förändringen i princip identiskt.  

Att studenter inte uppskattar att  indikerar förändringen av entalpi eller 
fri energi kommenterade Beall (1994). Ett av de stora problemen var 
”…because of imprecise terminology. For example, Hfus and H⁰f often are 
referred to as the enthalpy of fusion and the standard enthalpy of formation.” 
(ibid., s. 1057). Värt att notera är att förkortningarna Hfus och H⁰

f fortfa-
rande och i enlighet med IUPACs (2007) rekommendationer förklaras så105. 
Att studenter glömmer att indikera förändringen har även rapporterats för 
förändringen av inre energi (van Huis & van den Berg, 1993). 

Sözbilir (2001) beskriver att studenterna i hans studie använder orden re-
aktionsvärme, entalpiförändring och entalpi liknande Bealls (1994) formule-

                               
105 Notera samtidigt att både Hfus och H⁰

f är de gamla, ej längre önskade, skrivsätten (IU-
PAC, 2007). 
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reaktionsentalpi. En student (S17) upplever begreppet problematiskt och 
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utspritt i det empiriska materialet. Dessutom finns evidens för föreställning-
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besvarar uppgifterna i enlighet med det förväntade svaret.   
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Bilden som målas (föreställningen) i detta resultat existerar eftersom det är 
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kvalitet. Beskrivningen berör hur studenterna formulerar och tillämpar be-
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använder tillståndsformen entalpi både för att beskriva tillståndet och pro-
cessen. Entalpiförändring är å andra sidan endast relaterat till processen.  

Empirin visar att skrivsätten H = U + pV och H = U + (pV) används 
av studenterna för att beskriva liknande aspekter av en kemisk reaktion. Stu-
denterna beskriver även entalpi i samma mening som värme och temperatur-
förändring. Det stämmer när studenterna avser att entalpi förändras med 
värme, men i studenternas svar framkommer inte att det är entalpiföränd-
ringen som avses. Eftersom både korrekta och felaktiga svar kategoriseras 
som föreställning F5 är det svårt att ge ett svar på varför studenterna uttryck-
er sig som de gör. I det empiriska materialet framkommer emellertid att det 
första studenterna relaterar entalpi till är förändringen av tillståndet entalpi. 
Det är inget fel att studenterna gör så i och med att entalpi kan användas för 
att indikera en process, men problemet är att de beskriver entalpi och entalpi-
förändringen i princip identiskt.  

Att studenter inte uppskattar att  indikerar förändringen av entalpi eller 
fri energi kommenterade Beall (1994). Ett av de stora problemen var 
”…because of imprecise terminology. For example, Hfus and H⁰f often are 
referred to as the enthalpy of fusion and the standard enthalpy of formation.” 
(ibid., s. 1057). Värt att notera är att förkortningarna Hfus och H⁰

f fortfa-
rande och i enlighet med IUPACs (2007) rekommendationer förklaras så105. 
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105 Notera samtidigt att både Hfus och H⁰

f är de gamla, ej längre önskade, skrivsätten (IU-
PAC, 2007). 
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ring samt att fler än 2/3 av studenterna inte kan känna igen entalpiföränd-
ringen i ett entalpidiagram. Liksom i Sözbilir (2001) visar Greenbowe och 
Meltzer (2003) att studenterna har problem att relatera reaktionsvärmet till 
entalpiförändringen, vilket är problematiskt, eftersom värme, reaktionsvär-
me, entalpiförändring och reaktionsentalpi beskriver processer. Att till-
stånd/processer är problematiska visade Driver och Warrington (1985) för 
begreppen arbete och energi som inte särskiljs. Att värme är en tillstånds-
kvantitet visade van Roon et al. (1994).  

Trots att alla dessa studier redovisar att  eller förändring på olika sätt 
inte inkluderas av studenterna eller är svårt att se för studenterna, framkom-
mer i denna studie ett sätt att beskriva problematiken som ligger närmast hur 
entalpiförändringen för en process beskrivs (Beall, 1994). Även om Bealls 
artikel är tämligen kortfattad är ett av de centrala budskapen att vetenskapens 
och lärarens beskrivning av entalpiförändring är problemet, vilket även Ze-
mansky (1974) kommenterat. Att entalpiförändringen uttrycks tvetydigt är 
även det centrala budskapet i föreställning F5 även om formuleringen inte 
fullständigt överensstämmer med Bealls. Föreställningen indikerar även 
Sözbilirs (2001) resultat om entalpiförändring och diagram, samtidigt som 
empirin i intervjuerna tydligt visar att studenterna kan beskriva innebörden 
av tillstånds- och processformen av begreppet. En annan intressant aspekt av 
föreställningen är att den inte begränsar sig till entalpi och entalpiförändring. 
Evidens finns även för andra begrepp men föreställningen är fokuserad mot 
entalpi och dess förändring. Att förväxla begreppen är vanligt, exempelvis 
visade Ribeiro, Pereira och Maskill (1990) att studenterna kände till att G 
och H inte var samma sak, men de kände inte till vad skillnaden var106. 
Föreställning F5 är till skillnad från tidigare resultat formulerad så att empiri 
från både korrekta och felaktiga svar inkluderas. Hur studenterna tillämpar 
begreppet entalpi och dess förändring i inlämningsuppgifter på tentamina 
och enkäter, behöver nödvändigtvis inte leda till felaktiga svar, men proble-
met är att begreppet entalpi både kan tillämpas som en beskrivning av ett 
tillstånd och en process. Det särskiljer inte studenterna då de använder be-
greppen i olika sammanhang.  

  

                               
106 Det var något som också framkom under PSs och som medförde att hypoteserna utveckla-
des. 
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6.6 Föreställning F6. Samma reaktion ger samma 
entalpiförändring och värme 

6.6.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Detta är en kvalitativ, logisk föreställning som är relaterad till uppgift 
(U7ab) vars design baseras på Sözbilirs (2001) (se bilaga 21-22). Genom den 
iterativa processen har föreställningen formulerats så att olika, men ändå 
liknande aspekter i studenternas svar, beskrivs av förställningen. Gemensam 
nämnare är att studenten drar slutsatsen: samma reaktion (substansmängd 
och/eller reaktanter och produkter) ger alltid samma värme oavsett om pro-
cessen sker vid konstant tryck eller volym. Det betyder att de drar felaktiga 
slutsatser om värme, förändring i inre energi, entalpiförändring och innebör-
den av ett tillstånd. Noterbart är även att studenterna i intervjuerna både före 
och efter undervisning uttrycker att substansmängden är en viktig variabel, 
men eftersom det inte är relaterat till Sözbilirs uppgift eller ett vidare reso-
nemang om samma värme, exkluderas det från definitionen av föreställning-
en och efterföljande analys. För att nå en skarpare formulering av föreställ-
ningen i förhållande till Sözbilirs uppgift krävdes att nämnda exkludering 
genomfördes i den iterativa processen.  

6.6.2 Vetenskaplig förankring 
Vanliga tillståndfunktioner inom kemisk termodynamik är inre energi (U), 
entalpi (H), Gibbs energi (G) och entropi (S), men fokus i denna studie är på 
inre energi och entalpi. Dessa två tillståndfunktioner förändras båda av pro-
cesserna värme och arbete. Processerna är olika reaktionsvägar och den tota-
la förändringen av den inre energin är summan av de båda. Om två olika 
försök genomförs och substansmängd samt temperatur är identiska är för-
ändringen i den inre energin identisk i de två försöken, även om värmet och 
arbetet får olika värden. Värdet på det uppmätta värmet och arbetet beror på 
tillåtna reaktionsvägar i försöket107.  

I Sözbilirs (2001) uppgift är den enda skillnaden att i uppställning A är 
trycket konstant och i uppställning B är volymen konstant. Övriga variabler 
som definierar tillståndet är identiska108. Det innebär att förändringen i den 
inre energin för uppställning A och B är identisk och detsamma gäller för 
entalpiförändringen. Däremot är reaktionsvägarna olika, vilket medför att 
värmet och arbetet kommer att få olika värden. Oavsett om det är den inre 

                               
107 Om en reaktion följer två olika reaktionsvägar från A till B, substansmängden och tempe-
raturen är densamma i båda fallen, är en konsekvens av tillståndsfunktionen att den totala 
förändringen är oberoende av vägen. 
108 Reaktanter/produkter och dessas aggregationstillstånd, substansmängden samt temperatu-
ren. 
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energin eller entalpin som beskriver tillståndet före och efter reaktionen, är 
det två olika kemiska reaktioner som studeras, eftersom reaktionsvägarna är 
olika i uppställning A och B.  

I uppställning A kan systemet ändra volym, det vill säga expanderas eller 
komprimeras, vilket inte är möjligt om volymen är konstant som i uppställ-
ning B där istället trycket kan öka eller minska. I uppställning A förändras 
den inre energin av både värme och arbete, vilket i det aktuella fallet inne-
bär, att värmet i uppställning B är numeriskt större. Både arbetet och värmet 
är beroende av substansmängden och om substansmängden dubbleras i upp-
ställning A och B dubbleras värdet på värmet och arbetet. Ett liknande reso-
nemang går även att föra för förändringen av tillståndet entalpi. Däremot 
innebär begränsningen till konstant tryck och endast tryckvolymarbete att 
entalpiförändringen som värme endast är definierad i uppställning A. I upp-
ställning B är entalpiförändringen som värme inte definierad. I uppställning 
B är H = qv + Vp, det vill säga summan av värmet vid konstant volym 
korrigerat med det tekniska arbetet, Vp, som motsvarar tryckförändringen 
vid konstant volym. Alltså fås inte entalpiförändringen som det uppmätta 
värmet i uppställning B. 

6.6.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Föreställningen baseras på de uppgifter som designats efter Sözbilirs (2001) 
original. Det innebär att studenten först ska motivera i vilken uppställning A, 
B eller båda som värmet är störst och därefter motivera i vilken uppställning 
A, B eller båda som värmet motsvarar entalpiförändringen. När svaren läses 
och jämförs framkommer vissa mönster. Dessa mönster är logiska och det är 
forskaren som formulerar logiken för att beskriva kvalitéer i studentens svar. 
Hur studentens svar divergerar från det vetenskapliga perspektivet ämnar 
den allmänna beskrivningen samt den empiriska evidensen tydliggöra.  

Föreställningen täcker en bredd av beskrivningar på att värmet är lika i 
både uppställning A och B. Dessa beskrivningar kan betraktas som olika 
nivåer som är relaterade till varandra. Exempelvis kan en student hänvisa till 
substansmängden medan en annan student beskriver hela tillståndsfunktio-
nen. Dessa beskrivningar är inte identiska, men att substansmängden är en 
del av tillståndsfunktionen är gemensamt för dem alla.  

Ett vetenskapligt accepterat svar som denna föreställning kan jämföras 
med är exempelvis: Att reaktanter och produkter samt substansmängden är 
densamma medför att den totala förändringen i inre energi är konstant. Den 
inre energin förändras med arbete och värme och i A är det expansionsarbe-
te. Det innebär att värmet blir mindre än i B. De flesta analyserade svar är 
inte så här utförliga men implicit går det att tolka dem så. För att svara på 
frågan om vilket värme som är störst krävs termodynamikens första lag. 
Teorin rörande entalpiförändringen bör inte appliceras eftersom entalpiför-
ändringen som värme endast är definierad vid konstant tryck då tryckvolym-
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arbetet är det enda tillåtna arbetet (uppställning A). De beskrivningar som 
ingår i föreställningen har följande logiska mönster  

M1 Samma R109 => samma q 

M2 Samma R => samma H => samma q 

M3 Samma R => samma q => samma H 

Logiken är tydlig. Det första mönstret, M1, innebär att studenten implicit 
eller explicit beskriver värmet som en tillståndsfunktion. Värmet är således 
konstant och ej beroende av vägen. Det strider mot termodynamikens första 
lag och det faktum att uppställning A med konstant tryck är en annan reak-
tionsväg än uppställning B med konstant volym.  

Det andra mönstret, M2, är mer komplext. I svaren betraktas entalpiför-
ändringen som identisk i båda uppställningarna. Det stämmer inte och stu-
denterna för resonemanget vidare och beskriver att på grund av att entalpi-
förändringen är identisk så blir värmet detsamma. Slutsatsen att värmet är 
detsamma strider mot förutsättningarna i uppgiften och definitionen för en-
talpiförändringen som värmet vid konstant tryck då endast tryckvolymarbete 
är tillåtet.  

Det sista mönstret, M3, är en syntes av de två övre. Värmet beskrivs som 
identiskt i enlighet med det första mönstret och slutsatsen är att entalpiför-
ändringen är identisk, vilket relateras till entalpiförändringen som värme i 
det andra mönstret.   

De tre logiska mönstren stämmer således inte med de förväntade svaren 
på den aktuella uppgiften. I figurtexten beskrivs dessutom att reaktan-
ter/produkter, substansmängd och temperatur är identiska i båda uppställ-
ningarna och uppgiften för studenten är att identifiera om figuren beskriver 
ett system med konstant tryck eller konstant volym. Att studenterna formule-
rar sig enligt de logiska mönstren i föreställningen innebär att termodynami-
kens första lag måste förtydligas, eftersom värmet uttrycks som oberoende 
av konstant tryck eller volym, det vill säga oberoende av den väg reaktionen 
tar. Ett annat relaterat problem är entalpiförändringen som värme eftersom 
den empiriska evidensen, trots att studenterna känner till att entalpiföränd-
ringen är värme vid konstant tryck, visar att studenterna bortser från kraven 
konstant tryck och konstant volym när de ska motivera i vilken uppställning 
värmet är störst. Likaså inkluderar studenterna entalpi då det inte krävs, vil-
ket även gör det svårare att besvara aktuell frågeställning. Denna aspekt dis-
kuterades i föreställning F1 Mantra ovan. Något som inte tydliggörs i det 

                               
109 R står här för tillståndsfunktion/reaktion/reaktanter och produkter/substansmängd. R är 
någon av dessa och det intressanta är logiken i svaret inte vad R är eftersom figurtexten inne-
håller informationen.  
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109 R står här för tillståndsfunktion/reaktion/reaktanter och produkter/substansmängd. R är 
någon av dessa och det intressanta är logiken i svaret inte vad R är eftersom figurtexten inne-
håller informationen.  
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empiriska materialet är om studenten de facto utgår från entalpiförändringen 
generellt. Det kan tolkas så, men eftersom alla studenter som beskriver en-
talpiförändringen som identisk även inkluderar värmet i sin förklaring, anser 
jag, efter att ha läst igenom materialet upprepade gånger, att så inte är fallet. 
Det är entalpiförändringen som värme som studenten avser och eftersom den 
inte är definierad i uppställning B är den således ej identisk i A och B. Sam-
manfattningsvis är de tre problemen i denna föreställning termodynamikens 
första lag, konstant tryck eller volym samt definitionen av entalpiförändring-
en som värme. För att tydliggöra de centrala aspekterna av föreställning F6 
ges empirisk evidens nedan. Varför ett specifikt svar betraktas som evidens 
motiveras och studentens beskrivning jämförs med den vetenskapliga teorin. 

6.6.4 Empirisk evidens med tolkning 
Nedan tolkas och diskuteras fyra olika studentsvar. Det är svar som på olika 
sätt inkluderar de ovan nämnda aspekterna av den vetenskapliga teorin och 
därför tydliggörs föreställningens kärna extra väl i dessa exempel. 

Exempel 1 

S2 (HST1a 5a, U7a) H = E+pV och qp=E+pV vilket ger att H=qp. 
qp är värme vid konstant tryck. Men i fall (B) med stängd ventil så ökar 
trycket, det vill säga, trycket är inte konstant och p ökar i H = E+pV så 
ökar även H. 
Men mängden energi i form av värme som reaktionen har kapacitet att avge 
(och kommer också att göra det med dessa reaktanter inblandade) är den-
samma i båda fallen. Det kan vara möjligt att temperaturen kan användas 
med ett högre värde vid (B) med stängd ventil men det påverkar inte den 
totala värmen till HELA omgivningen. Temperatur och värme är inte samma 
sak. Mitt svar är att båda uppställningarna avger lika mycket värme till om-
givningen. 
 
Studenten introducerar själv entalpiförändringen men motiveringen till var-
för värmet är lika finns i den undre delen av svaret. Studenten uttrycker Men 
mängden energi i form av värme som reaktionen har kapacitet att avge (och 
kommer också att göra det med dessa reaktanter inblandade) är densamma i 
båda fallen. Tolkningen är alltså att studenten fokuserar på att det är samma 
reaktion och reaktanter och därmed samma värme (M1). Det stämmer till 
viss del överens med det vetenskapliga perspektivet eftersom det är samma 
reaktanter/produkter men inte samma reaktion. I svaret framkommer även att 
mängden energi i form av värme är densamma i båda fallen, vilket är en 
beskrivning av att värmet har liknande egenskaper som ett tillstånd. I den 
efterföljande motiveringen fördjupas evidensen för denna tolkning Det kan 
vara möjligt att temperaturen kan användas med ett högre värde vid (B) med 
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stängd ventil men det påverkar inte den totala värmen till HELA omgivning-
en. Det är motstridigt, i ett vetenskapligt perspektiv, eftersom värmet beror 
just på skillnaden i temperatur. Ändå framkommer att studenten utgår från 
samma reaktion och samma reaktanter i både uppställning A och B, värmet 
är detsamma och logiken kan beskrivas: Om det är samma reaktion eller 
reaktanter/(produkter) (C + D  E + F) i uppställning A och B blir värmet 
alltid detsamma. Om CA + DA  EA + FA = CB + DB  EB + FB så är qA = 
qB. Logiken skiljer sig därmed från den vetenskapliga logiken som beskriver 
att Om CA + DA  EA + FA = CB + DB  EB + FB samt VA, TA, pA, nA,… = 
VB, TB, pB, nB,… så är qA = qB

110.  
Märk att studenten inte relaterar värmet till entalpiförändringen utan en-

dast beskriver entalpiförändringen som värme i den första mer matematiska 
delen av svaret.  

Exempel 2 

S11 (HST1a 5a, U7a) Jag anser att båda avger lika mycket värme eftersom 
att Entalpin inte förändras då man har samma produkter och reaktanter 
H=Hprod – Hreak (detta gäller dock vid konstant tryck) 

I detta svar tydliggörs det andra logiska mönstret (M2). Båda avger lika 
mycket värme vilket beror på att Entalpin inte förändras då man har samma 
produkter och reaktanter. Alltså är entalpi tillståndet som förändras, vilket 
stämmer vetenskapligt. Studenten formulerar även detta gäller dock vid kon-
stant tryck, vilket tillsammans med det faktum att studenten ska motivera i 
vilket fall värmet är störst, tolkas som att det är entalpiförändringen som 
värme som studenten avser. Svaret stämmer om det är samma konstanta 
tryck och volymförändring i uppställning A och B men eftersom så icke är 
fallet blir svaret felaktigt. Logiken i svaret är: Om det är samma reaktan-
ter/produkter (C + D  E + F) i uppställning A och B blir entalpiförändring-
arna desamma och även värmet. Om CA + DA  EA + FA = CB + DB  EB + 
FB så är HA = HB = q. Logiken skiljer sig därmed från den vetenskapliga 
logiken som beskriver att Om CA + DA  EA + FA = CB + DB  EB + FB 
samt pA = pB = konstant och TA, nA, … = TB, nB, … så är qA = qB = H111.  

                               
110 Som tidigare beskrivet finns det tillfällen då värmet kan vara lika trots att alla tillståndsva-
riabler inte är det. I det aktuella fallet är det emellertid denna logik som studentens svar måste 
jämföras med.  
111 I detta fall behöver vi inte definiera volymen som lika eftersom alla andra tillståndsvariab-
ler är lika i uppställning A och B. Då existerar endast en reaktionsväg, nämligen att ändra 
volymen och tillståndsfunktionen beskriver att volymförändringen då blir identisk i uppställ-
ning A och B. Det förutsätter dock att inget annat arbete sker, vilket stämmer med aktuell 
design. 
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I svaret finns det indicier som tyder på att molär entalpi (Hm) är en möj-
lig förklaring till studentens resonemang112. Den molära entalpin beskriver 
entalpiförändringen för en mol reaktion och mäts som värme vid konstant 
tryck då endast tryckvolymarbete är tillåtet. Molär entalpi innebär att 2 mol 
reaktion genererar dubbelt så mycket värme som 1 mol reaktion. Även om 
denna student, i detta svar, inte explicit relaterar till substansmängden är den 
lika i uppställning A och B. Det finns även annan empirisk evidens, se ned-
an, där substansmängden är del i de centrala argumenten. Att molär entalpi 
ses som en möjlig beskrivning av studentens svar beror på att det i figurtex-
ten framkommer att substansmängden är konstant. Att studentens svar kan 
beskrivas med molär entalpi innebär här att en övergeneralisering sker efter-
som det är två olika processer, en vid konstant tryck och en vid konstant 
volym, som äger rum. 

Exempel 3 

S12 (HST1a 5a, U7a) Vid konstant tryck så är värmemängden, förändringen 
I entalpin lika m. energin i systemet. Samma reaktion, lika stor substans-
mängd, samma reaktanter. När alla reaktanter reagerat är summan av 
samma, dvs. vägen hur reaktionen sker är betydelselös. Alla reaktanter har 
gått åt i båda fallen. Värmen till omgivningen bör vara lika. 

I svaret fördjupas insikten att molär entalpi kan vara ett relevant sätt att mo-
tivera hur studenten beskriver varför värmet är detsamma i uppställning A 
och B (M2). I sitt svar berör studenten samma reaktion, lika stor substans-
mängd samt samma reaktanter explicit. Det grundläggande problemet är att 
det inte är Samma reaktion, men att det är lika stor substansmängd samt 
samma reaktanter. Det medför att slutsatsen Värmen till omgivningen bör 
vara lika, som även baseras på att vägen hur reaktionen sker är betydelselös, 
blir motsatsen till ett vetenskapligt accepterat svar.  

 Men det finns vetenskapligt korrekta aspekter i studentens svar, exem-
pelvis är det i uppgiften givet att det är samma substansmängd samt reaktan-
ter/produkter i uppställning A och B. Det uttrycker studenten, med egna ord, 
och inkluderar även andra aspekter av tillståndsfunktionen. Det är det som 
förefaller vara kärnan i studentens svar, vilket medför att molär entalpi är en 
tydlig beskrivning av hur studenten motiverar sitt svar. Eftersom trycket 
endast är konstant i uppställning A blir studentens svar emellertid fel.  

Att det är två olika reaktionsvägar medför att det är möjligt att fördjupa 
och förtydliga resonemanget angående studentens svar. Även om studenten 
utgår från vissa korrekta aspekter av tillståndsfunktionen motiverar studen-
ten att värmen är lika på grund av att vägen hur reaktionen sker är betydelse-

                               
112 Det är exempelvis den molära entalpin som står i våra vanliga tabeller då det egentligen är 
den molära entalpiförändringen som avses. 
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lös. Det sistnämnda strider mot termodynamikens första lag eftersom ett 
systems energi kan förändras på två sätt: arbete och värme. Enligt termody-
namikens första lag är summan av arbetet och värmet förändringen i inre 
energi och reaktionen (processen) kan utföras så att antingen värme eller 
arbete favoriseras.  

Om entalpiförändringen som värme diskuteras är det per definition endast 
tryckvolymarbete som är tillåtet. Det innebär att entalpiförändringen beskri-
ver den maximala mängden energi som kan överföras som värme om trycket 
är konstant. Leker vi med orden kan emellertid samma mening skrivas på 
följande sätt: Eftersom endast tryckvolymarbete är tillåtet är processen redan 
bestämd, det går inte att inkludera något annat arbete. På så vis blir vägen 
hur reaktionen sker också bestämd eftersom den alltid korrigeras för eventu-
ella tryckvolymarbeten. Det innebär att vägen hur reaktionen sker är bety-
delselös eftersom endast en reaktionsväg existerar. 

Beskrivningen ovan överensstämmer tämligen väl med hur studenten ut-
trycker sig och den är vetenskapligt korrekt. En exakt tillämpning av reso-
nemanget är Hess lag (rH = qtot = q1 + q2 + q3 +…+ qn). Hess lag beskriver 
att summan av entalpiförändringarna som värme vid konstant tryck är den 
totala entalpiförändringen oberoende av hur processen sker så länge det är 
vid konstant tryck och endast tryckvolymarbete är tillåtet. Vägen hur reak-
tionen sker är redan bestämd113. Det är en stor kontrast till hur förändring av 
den inre energin motiveras. 

Syftet med uppgiften är att skilja på processer som sker vid konstant tryck 
och konstant volym och därmed arbetet respektive värmet som reaktionerna 
genererar. Eftersom studenten för in entalpi och entalpiförändring i ett reso-
nemang där den kontextuella innebörden begränsad, frågan berör endast 
värme, ej entalpiförändringen, måste svaret betraktas ur den synvinkeln. 
Som ovan beskrivet är det sant att entalpiförändringen för två olika reaktio-
ner är densamma om det är samma substansmängd och de resterande variab-
lerna är identiska. Att dra slutsatsen att det är samma värme i de två olika 
uppställningarna blir däremot fel.  
  

                               
113 Hess lag tydliggör att den totala entalpiförändringen är summan av de ingående entalpiför-
ändringarna. Varje ingående reaktion är självklart en egen reaktionsväg, men det innebär ändå 
hur vi än tagit oss från A+B  C+D så finns det ändå endast en möjlig väg för den totala 
entalpiförändringen eftersom det tillåtna arbetet redan är fixerat. Samma argumentation gäller 
för den totala förändringen i inre energi (termodynamikens första lag), medan förändringen i 
inre energi mätt som värme får olika värden beroende på hur vi tar oss från A+B till C+D.    
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113 Hess lag tydliggör att den totala entalpiförändringen är summan av de ingående entalpiför-
ändringarna. Varje ingående reaktion är självklart en egen reaktionsväg, men det innebär ändå 
hur vi än tagit oss från A+B  C+D så finns det ändå endast en möjlig väg för den totala 
entalpiförändringen eftersom det tillåtna arbetet redan är fixerat. Samma argumentation gäller 
för den totala förändringen i inre energi (termodynamikens första lag), medan förändringen i 
inre energi mätt som värme får olika värden beroende på hur vi tar oss från A+B till C+D.    
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Exempel 4 

S12 (HST1a 5b, U7b) Mängden energi, hettan-värmen beror på substans-
mängden, och vid reaktion vid konstant tryck så är värmeöverföringen sam-
ma som förändringen i entalpin för ett system dvs. H⁰. Det betyder att 
energiöverföringen är samma som entalpiförändringen dvs H⁰ = -
463kJmol-1Det gäller både A och B 

Detta svar är givet av samma student som ovan på den efterföljande frågan. 
Studenten svarar på i vilken uppställning värmet motsvarar entalpiföränd-
ringen (se bilaga 22). Återigen innehåller svaret både korrekta och felaktiga 
aspekter av den vetenskapliga teorin. I detta svar framträder det tredje 
mönstret (M3). Studenten beskriver att Mängden energi, hettan-värmen be-
ror på substansmängden, vilket delvis stämmer. Den totala mängden energi 
som omsätts i en reaktion är proportionell mot substansmängden, medan 
värmet endast är proportionell mot substansmängden om reaktionerna sker 
via samma väg och det enda som tillåts variera är substansmängden. Det 
innebär att värmet som tillståndsfunktion beskrivs i svaret.  

Därefter drar studenten slutsatsen att värmet motsvarar entalpiförändring-
en. Enligt studentens slutsats är entalpiförändringen som värme lika i både 
uppställning A och B eftersom substansmängden är lika i A och B Det bety-
der att energiöverföringen är samma som entalpiförändringen dvs H⁰ = -
463kJmol-1Det gäller både A och B. Eftersom studenten utgår från sub-
stansmängden kan följande logik formuleras: Om nA = nB så qA = qB = H. 
För att identifiera likheter och skillnader mellan studentens svar och den 
vetenskapliga teorin ges även den logiska följden för en liknande motivering 
inom vetenskapen: Om pA = pB = konst och nA = nB, samt w = -pV så qA = 
qB = H.  

I föreställning F6 visar sig följande två problem: Värme är en tillstånds-
funktion samt molär entalpi. Båda dessa är sammanlänkade eftersom upp-
ställningarna A och B beskriver olika reaktionsvägar. I sammanfattningen 
nedan diskuteras dessa aspekter ytterligare.  

6.6.5 Frekvenser 
Detta avsnitt beskriver hur pass frekvent föreställningen är. Eftersom före-
ställningen är logisk betyder det att ett antal av studenternas svar kan beskri-
vas med en annan logik än den vetenskapliga. Frekvenserna indikerar ej 
något statistiskt utan endast hur många av svaren som kan beskrivas med 
hjälp av föreställningen. 
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Tabell 6.14. Beskrivning av vilka svar samt hur många som kategoriserats med före-
ställning F6, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ eller korrekt svarsalternativ + 
motivering 

Uppgift Antal svar 
på uppgif-
ten 

Antal blanka 
svar på 
uppgiften 

Antal kor-
rekta svar på 
uppgiften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av före-
ställning F6 

HS T1a 
5a (U7a) 

17 3 2 12 5 

HST1a 
5b (U7b) 

17 3 2 12 2 

HS 34 6 4 23 7 

I tabell 6.14 går att läsa att föreställningen endast kan appliceras på svar i 
huvudstudien. Eftersom föreställningen är formulerad för att beskriva felak-
tiga svar förefaller det mest naturligt att dels ge andelen av de totala svaren 
på uppgiften samt andelen av de felaktiga svaren på uppgiften. Det innebär, 
att sett till det totala antalet svar på fråga T1a 5a (U7a) beskriver föreställ-
ningen 29 % (5/17) av svaren, vilket ökar till 42 % (5/12) om endast de fel-
aktiga svaren beaktas. På den efterföljande frågan T1a 5b (U7b) visar tabel-
len att 12 % (2/17) av det totala antalet svar på frågan kan beskrivas med 
föreställningen. När endast de felaktiga svaren beaktas stiger det till 17 % 
(2/12). Det som sticker ut i denna tabell är att svaren till uppgiften som efter-
frågar värmet generellt, inte entalpiförändringen som värme, i större ut-
sträckning beskrivs av föreställningen.  

6.6.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
Föreställningen att samma reaktion alltid ger samma värme och entalpiför-
ändring är ett viktigt resultat eftersom centrala teoretiska aspekter tydliggörs 
i studenternas motivering. Det är sant att en reaktion, om den utförs via 
samma reaktionsväg alltid genererar samma värme. Föreställningen beskri-
ver istället att studentens motivering är att en reaktion alltid genererar sam-
ma värme oberoende av reaktionsvägen. Det innebär att det beskrivna logis-
ka resonemanget skiljer sig från den vetenskapliga logiken. 

När studenternas svar beskrivs framkommer två problem. Det första är att 
värmet betraktas som en tillståndsfunktion och studenterna förefaller förväx-
la förändringen i den inre energin, som de facto är en tillståndsfunktion, med 
värmet som beror på vägen. Liknande mönster går att finna i studien som 
uppgiften är hämtad från (Sözbilir, 2001). Även om uppgiften är översatt och 
omformulerad för att passa aktuell undervisningsgrupp, beskriver Sözbilir ett 
liknande resultat. Författaren kallar kategorin för en ”particular misunders-
tanding” (ibid., s. 190) vilket kan betraktas som likvärdig beskrivning av en 
logisk föreställning. Sözbilir skriver att ”The same amount of heat is given 
out to the surroundings in both apparatuses” (s. 189-190, fet stil i original), 
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vilket överensstämmer med det första logiska mönstret i denna studie. Slut-
satsen i Sözbilirs studie är att problemet är att studenterna förväxlar den tota-
la energin med värmet som reaktionen avger. I Sözbilirs (2003) review 
nämns två resultat som är relaterade till föreställningen. För det första är 
värmet vanligtvis betraktat som en intensiv kvantitet och för det andra indi-
kerar samma temperatur på två olika objekt att det är samma energi eller 
värme. Båda resultaten är i linje med beskrivningen av värme som tillstånds-
funktion. Värmet som intensiv kvantitet motsägs av föreställningen eftersom 
det i studenternas motiveringar framkommer att entalpiförändringen beror på 
vad som reagerar, hur mycket och i alla mönstren ingår värme. Eftersom 
föreställningen är logisk finns det avvikelser mot den vetenskapliga teori-
bildningen. Avvikelsen är att kravet konstant tryck och endast tryckvolym-
arbete saknas i studentens svar, vilket överensstämmer med Carsons (2001) 
resultat att studenter frekvent glömmer en eller flera av värme, konstant 
tryck och tryckvolymarbete då de ska definiera entalpiförändringen. Där-
emot uttrycks att det är samma reaktion, lika stor substansmängd, etcetera, 
men det som skiljer uppställningarna åt, reaktionsvägen via konstant tryck 
eller konstant volym, nämns ej i de svar som kategoriserats som föreställning 
F6. 

Likheterna mellan avhandlingens resultat och Sözbilirs (2001) original-
studie är att värmet är en tillståndsfunktion och studenterna har problem med 
termodynamikens första lag. Att termodynamikens första lag var problema-
tisk för gymnasiestudenter visade Johnstone et al. (1977). Studenterna be-
traktade värme och arbete som separerade processer, det vill säga oberoende 
av varandra. Det resultatet tydliggörs även i denna föreställning eftersom 
studenterna för in begreppet entalpi för att motivera värmet vid konstant 
volym och slutsatsen är att värmet är detsamma trots att ett arbete sker. Att 
entalpiförändringen är värmet vid konstant volym är dessutom en vanlig 
motivering i både Carsons (2001) och Sözbilirs (2001) studie.  

Skillnaden med denna föreställning och resultatet i Sözbilirs (2001) studie 
är att studenterna i denna studie inkluderar entalpiförändringen som en för-
klaring till varför värmet är lika. En slutsats är att studenten bortser från de-
finitionen för entalpiförändringen som värme vid konstant tryck då endast 
tryckvolymarbete är tillåtet. En förklaring, molär entalpi, beskriver innebör-
den i studentens svar. Av de tre identifierade mönstren är det första exakt 
samma som Sözbilir identifierat som en missuppfattning. De andra två kan 
förklaras med beskrivningen molär entalpi. Det finns emellertid andra skill-
nader i studierna som måste beaktas. 

Då frågorna i huvudstudien ingår i tentamen blir konsekvenserna av stu-
denternas svar möjliga att diskutera ur flera perspektiv. Att svaren är givna 
på en tentamen motiverar att den beskrivna logiken på något vis har ett värde 
för studenten då den ska förklara i vilket fall värmet är störst. På en tentamen 
är det mer sannolikt att en student försöker formulera en lösning även om 
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studenten inte kan svaret. Då tydliggörs hur studenten beskriver relationerna. 
I en enkät är det enklare att lämna en uppgift obesvarad.  

Förekomsten av föreställningen är 29 % på fråga a och 12 % på fråga b 
vilket ska jämföras med Sözbilirs (2001) frekvens på 5 % på fråga a i efter-
testet. Att föreställningen beskriver 29 % av svaren på fråga a i en tentamen 
är således tydligare evidens för föreställningen. Dessvärre är antalet studen-
ter i denna studie betydligt färre än i Sözbilirs studie vilket medför att gene-
raliserbarheten är låg, vilket diskuteras i 7.2. Ytterligare en skillnad mellan 
studierna är att originalstudien inte redovisar någon förekomst av missupp-
fattningen på fråga b där det i tabell 6.14 går att läsa att 12 % av svaren i 
denna studie kan beskrivas med föreställning F6. Alltså är denna föreställ-
ning, till skillnad från Sözbilirs resultat, inte relaterat till en uppgift utan 
flera. 

Även om höga frekvenser för en föreställning kan betraktas som positivt, 
eftersom många svar beskrivs av föreställningen, kan det även innebära nå-
got negativt eftersom föreställningen beskriver en alternativ logik på felakti-
ga svar. Som resultat på en tentamen är det negativt, men samtidigt erbjuds 
forskaren att ge en möjlig förklaring till hur studenterna kommer fram till det 
felaktigt svarsalternativ. Det är positivt sett ur ett ämnesdidaktiskt perspek-
tiv.  

Sammanfattningsvis gäller alltså, att skillnaderna mellan denna studies re-
sultat och Sözbilirs (2001) för det första är formuleringen av föreställning-
en/missuppfattningen. För det andra vilka uppgifter som beskrivs med hjälp 
av föreställningen/missuppfattningen samt för det tredje hur frekvent före-
ställningen/missuppfattningen är. Resultaten visar att likheterna är att stu-
denterna beskriver värme som en tillståndsfunktion och oberoende av vägen. 
Den stora skillnaden är övergeneraliseringen av entalpiförändringen som 
värme, vilken inte beskrivs av Sözbilir. Slutsatsen är att problemet är kom-
plext eftersom termodynamikens första lag, den inre energin, energiföränd-
ringen, entalpi, entalpiförändringen, värme, arbete och tillståndsfunktionen 
är så intimt förknippade.  

När studenten kombinerar dessa framträder bilden att tillståndsfunktionen 
styrs av vad som reagerar och hur mycket. Tryck och volym inkluderas ej 
och följaktligen gäller ej termodynamikens första lag eftersom värmet be-
skrivs likt energiprincipen114. Eftersom molära entalpi kan ges som en be-
skrivning av studenternas svar är det vetenskapliga syftet med att introducera 
entalpi och entalpiförändringen som värme vid konstant tryck då endast 
tryckvolymarbete är tillåtet, obekant för studenten. 

                               
114 Energiprincipen beskriver bland annat att energin är konstant.  
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är det mer sannolikt att en student försöker formulera en lösning även om 
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studenten inte kan svaret. Då tydliggörs hur studenten beskriver relationerna. 
I en enkät är det enklare att lämna en uppgift obesvarad.  

Förekomsten av föreställningen är 29 % på fråga a och 12 % på fråga b 
vilket ska jämföras med Sözbilirs (2001) frekvens på 5 % på fråga a i efter-
testet. Att föreställningen beskriver 29 % av svaren på fråga a i en tentamen 
är således tydligare evidens för föreställningen. Dessvärre är antalet studen-
ter i denna studie betydligt färre än i Sözbilirs studie vilket medför att gene-
raliserbarheten är låg, vilket diskuteras i 7.2. Ytterligare en skillnad mellan 
studierna är att originalstudien inte redovisar någon förekomst av missupp-
fattningen på fråga b där det i tabell 6.14 går att läsa att 12 % av svaren i 
denna studie kan beskrivas med föreställning F6. Alltså är denna föreställ-
ning, till skillnad från Sözbilirs resultat, inte relaterat till en uppgift utan 
flera. 

Även om höga frekvenser för en föreställning kan betraktas som positivt, 
eftersom många svar beskrivs av föreställningen, kan det även innebära nå-
got negativt eftersom föreställningen beskriver en alternativ logik på felakti-
ga svar. Som resultat på en tentamen är det negativt, men samtidigt erbjuds 
forskaren att ge en möjlig förklaring till hur studenterna kommer fram till det 
felaktigt svarsalternativ. Det är positivt sett ur ett ämnesdidaktiskt perspek-
tiv.  

Sammanfattningsvis gäller alltså, att skillnaderna mellan denna studies re-
sultat och Sözbilirs (2001) för det första är formuleringen av föreställning-
en/missuppfattningen. För det andra vilka uppgifter som beskrivs med hjälp 
av föreställningen/missuppfattningen samt för det tredje hur frekvent före-
ställningen/missuppfattningen är. Resultaten visar att likheterna är att stu-
denterna beskriver värme som en tillståndsfunktion och oberoende av vägen. 
Den stora skillnaden är övergeneraliseringen av entalpiförändringen som 
värme, vilken inte beskrivs av Sözbilir. Slutsatsen är att problemet är kom-
plext eftersom termodynamikens första lag, den inre energin, energiföränd-
ringen, entalpi, entalpiförändringen, värme, arbete och tillståndsfunktionen 
är så intimt förknippade.  

När studenten kombinerar dessa framträder bilden att tillståndsfunktionen 
styrs av vad som reagerar och hur mycket. Tryck och volym inkluderas ej 
och följaktligen gäller ej termodynamikens första lag eftersom värmet be-
skrivs likt energiprincipen114. Eftersom molära entalpi kan ges som en be-
skrivning av studenternas svar är det vetenskapliga syftet med att introducera 
entalpi och entalpiförändringen som värme vid konstant tryck då endast 
tryckvolymarbete är tillåtet, obekant för studenten. 

                               
114 Energiprincipen beskriver bland annat att energin är konstant.  
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6.7 Föreställning F7. Entalpiförändringen är värmet då 
inget arbete sker 

6.7.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Föreställningen är kvalitativ, logisk och utgår från de uppgifter (U7ab, 
U7ab*) som designats från Sözbilirs (2001) original (se bilaga 21-23). Före-
ställningen är konstruerad så att liknande aspekter av studenternas svar be-
skrivs av föreställningen. I sina svar beskriver studenterna att entalpiföränd-
ringen är värmet då inget arbete sker, vilket i de flesta fall innebär att voly-
men är konstant. Rätt beskrivning är att entalpiförändringen är värmet då 
trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är tillåtet. Det innebär att 
relationerna mellan värme, arbete, termodynamikens första lag och defini-
tionen för entalpiförändring berörs av studenterna samt att de förklarar dessa 
relationer på ett annat sätt än vetenskapen.  

6.7.2 Vetenskaplig förankring 
I föreställning F7 är det primärt relationerna mellan värme, arbete, inre ener-
gi samt entalpi som berörs. Vid en kemisk reaktion överförs energi som ar-
bete och/eller värme. Termodynamikens första lag gör gällande att om arbe-
tet är noll överförs energin endast som värme. I uppställning B överförs 
energi endast som värme eftersom volymen är konstant. Det innebär att all 
tillgänglig energi frigörs som värme. I uppställning A avges en del av ener-
gin som tryckvolymarbete på grund av att den bildade vätgasen expanderar 
vid konstant tryck, vilket medför att det avgivna värmet blir mindre. I upp-
ställning B motsvarar värmet förändringen i inre energi och i uppställning A 
motsvarar värmet entalpiförändringen.  

Inom vetenskapen definieras entalpiförändringen generellt H = U + 
(pV), vilket ger H = U + Vp + pV. Då förändringen i den inre ener-
gin är U = q + w +w´ måste fem termer i uttrycket kontrolleras simultant. 
Entalpiförändringen H = q + w´ = qp för en reaktion där endast tryckvo-
lymarbete sker (w´ = 0) och den gäller för två fall, dels om trycket är kon-
stant, dels om trycket och volymen är konstant. I de flesta fall då gas konsu-
meras (kompression) eller produceras (expansion) är det en numerisk skill-
nad mellan entalpiförändringen som värme vid konstant tryck och föränd-
ringen i den inre energin. Vetenskapligt kan detta sammanfattas: om p = 
konstant och w = -pV = 0 (V = 0) så H = qp = qV = U, respektive om p 
= konstant och w = -pV  0 (V  0) så H = qp  qV = U. 

Denna argumentation är dessvärre inte hela sanningen. I argumentationen 
förutsätts att konstant tryck råder, men om entalpiförändring generellt antas 
H = U + (pV) finns det andra korrekta lösningar som måste beskrivas. 
Skillnaden är att argumentationen flyttar fokus från entalpiförändringen som 
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värme till entalpiförändringen generellt. Eftersom det är möjligt att definiera 
entalpiförändringen som H = U + Vp + pV kan konstant volym antas 
och då blir entalpiförändringen H = U + Vp. Formeln gäller endast för 
två fall, dels om volymen är konstant, dels om volymen och trycket är kon-
stant. Rent matematiskt är det alltså möjligt att beskriva entalpiförändringen 
generellt som H = U + Vp = qV + Vp, men för kemisten är det sällan 
praktiskt115. Om alla övriga arbeten antas vara försumbara (w´ = 0) är slutsat-
sen att entalpiförändringen är värmet vid konstant volym som korrigeras 
med det tekniska arbetet Vp, det vill säga tryckförändringen som uppstår 
vid konstant volym då exempelvis en gas bildas eller förbrukas. Vetenskap-
ligt finns alltså även fallet: om V = konstant och w = Vp = 0 (p = 0) så är 
H = qV = qp = U. Resonemanget förutsätter emellertid att substansmäng-
den gas inte förändras i reaktionen. Eftersom reaktionen i uppställning A 
sker vid konstant tryck och gasen expanderar motsvarar värmet entalpiför-
ändringen. I B med konstant volym är det uppmätta värmet inte entalpiför-
ändringen utan förändringen av den inre energin.  

6.7.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Föreställningen bygger på empiri från de uppgifter som designats efter Söz-
bilirs (2001) original. Det innebär att studenterna ska motivera i vilken upp-
ställning A, B eller båda som det avgivna värmet motsvarar entalpiföränd-
ringen. När empirin läses i analysprocessen konstrueras beskrivningar till de 
mönster som framträder. I detta fall är mönstret logiskt och det är forskaren 
som formulerar logiken för att beskriva kvaliteten i studenternas svar. Hur 
studenternas svar skiljer sig från den vetenskapliga teorin tydliggörs nedan.  

Föreställningen täcker olika beskrivningar av hur entalpiförändringen 
motsvarar värmet då inget arbete sker. Dessa beskrivningar förekommer 
både för uppställning A och B, vilket kan förefalla märkligt eftersom entalpi-
förändringen motsvarar värmet i uppställning A. Den centrala aspekten är att 
studenten primärt fokuserar på antingen tryck eller volym. Det får till följd 
att studenten identifierar att arbete sker i uppställning B när det de facto sker 
i uppställning A eller omvänt. Studentens och vetenskapens beskrivning av 
hur arbetet sker är föreställningens kärna.  

Frågan när entalpiförändringen motsvarar värmet har sin utgångspunkt i 
definitionen för entalpiförändring samt figuren i uppgiften. Ett vetenskapligt 
accepterat svar är exempelvis: I uppställning A är trycket konstant och det 
arbete som sker är expansionsarbete. Det innebär att värmet motsvarar ental-
piförändringen. I uppställning B är volymen konstant och trycket varierar. 
Då de flesta svar innehåller andra formuleringar än denna måste både val av 
uppställning och motiveringen tolkas tillsammans. Att studenterna väljer rätt 
uppställning innebär inte att motiveringen, per automatik, är korrekt. När 

                               
115 Då de flesta vardagliga- och laboratoriereaktioner sker vid konstant tryck.  
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115 Då de flesta vardagliga- och laboratoriereaktioner sker vid konstant tryck.  
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studenterna beskriver att entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker 
är det primärt enligt följande två relaterade logiska mönster 

M1 Entalpiförändringen som värme fås i uppställning B eftersom H = U 
+ pV och V = 0, så H = q då arbetet är noll (Fel svarsalternativ/fel moti-
vering). 

M2 Entalpiförändringen som värme fås i uppställning A eftersom H = q + 
Vp och p = 0, så H = q då arbetet är noll (Rätt svarsalternativ/fel moti-
vering). 

Logiken är tydlig. I det första mönstret (M1), där studenten väljer fel svarsal-
ternativ, utgår studenten från definitionen av entalpiförändring vid konstant 
tryck. I motiveringen ingår även att termen pV försvinner i uppställning B 
eftersom volymen är konstant, det vill säga entalpiförändringen är värmet då 
inget arbete utförs. Detta strider mot definitionen för entalpiförändring som 
värme vid konstant tryck eftersom trycket ökar i uppställning B.  

I det andra mönstret (M2) väljer studenten den korrekta uppställningen A 
och utgår i sin beskrivning från formeln för entalpiförändringen då volymen 
är konstant. För studenten försvinner termen Vp eftersom trycket är kon-
stant i A, det vill säga entalpiförändringen är värmet då inget arbete utförs. 
Denna beskrivning strider mot definitionen för entalpiförändring som stu-
denten själv ger eftersom volymen ökar i uppställning A och därför gäller 
inte formeln för konstant volym. Gemensamt i mönstren är att det fram-
kommer att entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker.  

Studenternas logik är korrekt om fasta eller flytande reaktanter/produkter 
ingår i reaktionen eller om volymen av bildad gas under reaktionen motsva-
rar volymen av förbrukad gas under reaktionen eftersom pV och Vp då 
kan betraktas som försumbara. I de svar som analyserats råder raka motsat-
sen. I uppställning B ökar trycket och formeln för entalpiförändring vid kon-
stant tryck är ej applicerbar. I uppställning A varierar volymen och den in-
förda definitionen vid konstant volym är ej applicerbar. Att studenten moti-
verar entalpiförändringen enligt ovan innebär dels att de införda definitio-
nerna övergeneraliseras, dels att arbetet endast beskrivs med hjälp av en av 
variablerna tryck eller volym. Det får till följd att logiken kan formuleras 
som: entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker. 
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6.7.4 Empirisk evidens med tolkning 
Denna föreställning motiveras med fyra studentsvar som på olika sätt stödjer 
mönstren. Svaren är av olika längd, form och komplexitet, vilket medför att 
omfattningen av tolkning och motivering skiljer sig åt dem emellan. Gemen-
samt är att svaren på olika sätt beskriver att inget arbete sker.  

Exempel 1 

S7 (HST1a 5b, U7b) Det måste vara B det också för att volymen är konstant 
så inget arbete utförs all energi går till värme 

Svaret kan betraktas som ett typexempel för denna föreställning med en be-
skrivning enligt det första mönstret (M1). I svaret berörs villkoret konstant 
volym explicit och studenten väljer det felaktiga alternativet B. Det är sant 
att uppställning B har konstant volym och det stämmer även att den enda 
process som överför energi är värme. Det är emellertid inte det eftersökta i 
uppgiften. Studenten motiverar B det också för att volymen är konstant så 
inget arbete utförs och det förefaller vara så att studenten utgår från defini-
tionen för entalpiförändringen vid konstant tryck H = U + pV. Om så 
antas förefaller studentens svar vara tämligen logiskt: om V = 0 så pV = 0 
vilket ger entalpiförändringen som värme. Eftersom entalpiförändringen är 
värmet då trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är tillåtet, skiljer 
sig studentens beskrivning från det vetenskapliga synsättet. Några ytterligare 
förtydliganden angående svar som detta ges i föreställning F8.  

Exempel 2 

S17 (HSE2 7b, U7b) I B för att energi given till omgivning är i form av vär-
me. I A delvis av energi används för att utöva arbete (trycka på ventil som 
motverkar [studentens svar slutar med motverkar] 

Även detta svar kan betraktas som ett typexempel på det första mönstret 
(M1). I svaret uttrycker studenten explicit att B avger energi i form av värme 
och att rätt svar inte är uppställning A eftersom energi används för att utöva 
arbete. Det som studenten beskriver överensstämmer med termodynamikens 
första lag eftersom uppställning A avger energi som värme och arbete medan 
uppställning B endast avger energi som värme. Det andra exemplet är inte 
lika tydligt med avseende på konstant tryck och konstant volym, men efter-
som svarsalternativet är felaktigt och resonemanget baseras på termodyna-
mikens första lag och avsaknad av arbete i uppställning B, där volymen är 
konstant, är svaret evidens för föreställningen.  
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variablerna tryck eller volym. Det får till följd att logiken kan formuleras 
som: entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker. 
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6.7.4 Empirisk evidens med tolkning 
Denna föreställning motiveras med fyra studentsvar som på olika sätt stödjer 
mönstren. Svaren är av olika längd, form och komplexitet, vilket medför att 
omfattningen av tolkning och motivering skiljer sig åt dem emellan. Gemen-
samt är att svaren på olika sätt beskriver att inget arbete sker.  

Exempel 1 

S7 (HST1a 5b, U7b) Det måste vara B det också för att volymen är konstant 
så inget arbete utförs all energi går till värme 

Svaret kan betraktas som ett typexempel för denna föreställning med en be-
skrivning enligt det första mönstret (M1). I svaret berörs villkoret konstant 
volym explicit och studenten väljer det felaktiga alternativet B. Det är sant 
att uppställning B har konstant volym och det stämmer även att den enda 
process som överför energi är värme. Det är emellertid inte det eftersökta i 
uppgiften. Studenten motiverar B det också för att volymen är konstant så 
inget arbete utförs och det förefaller vara så att studenten utgår från defini-
tionen för entalpiförändringen vid konstant tryck H = U + pV. Om så 
antas förefaller studentens svar vara tämligen logiskt: om V = 0 så pV = 0 
vilket ger entalpiförändringen som värme. Eftersom entalpiförändringen är 
värmet då trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är tillåtet, skiljer 
sig studentens beskrivning från det vetenskapliga synsättet. Några ytterligare 
förtydliganden angående svar som detta ges i föreställning F8.  

Exempel 2 

S17 (HSE2 7b, U7b) I B för att energi given till omgivning är i form av vär-
me. I A delvis av energi används för att utöva arbete (trycka på ventil som 
motverkar [studentens svar slutar med motverkar] 

Även detta svar kan betraktas som ett typexempel på det första mönstret 
(M1). I svaret uttrycker studenten explicit att B avger energi i form av värme 
och att rätt svar inte är uppställning A eftersom energi används för att utöva 
arbete. Det som studenten beskriver överensstämmer med termodynamikens 
första lag eftersom uppställning A avger energi som värme och arbete medan 
uppställning B endast avger energi som värme. Det andra exemplet är inte 
lika tydligt med avseende på konstant tryck och konstant volym, men efter-
som svarsalternativet är felaktigt och resonemanget baseras på termodyna-
mikens första lag och avsaknad av arbete i uppställning B, där volymen är 
konstant, är svaret evidens för föreställningen.  
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Exempel 3 

SK5 (FSInl2 9b, U7b*)  

 
Figur 6.14. SK5:s svar på FSInl2 9b 

Detta svar ges på en inlämningsuppgift i fördjupningsstudien som liknar 
uppgiften från Exempel 1 och 2. Att detta svar ska kategoriseras som före-
ställning F7 är inte lika uppenbart som exemplen ovan eftersom det förefal-
ler vara korrekt vid en första genomläsning. För det första är valet av upp-
ställning korrekt och för det andra tydliggör studenten att det även är kon-
stant tryck. Studenten utgår alltså från definitionen för entalpiförändring som 
värme vid konstant tryck A Det är en isobar, trycket konstant. I det läget är 
entalpiförändringen densamma som värmeenergiöverföringen H=q.  
Problemet uppstår i den övriga motiveringen då det framkommer att studen-
tens formulering skiljer sig från den vetenskapliga eftersom entalpin 

     vilket indikerar definitionen H = U och inte den vetenskap-
liga H = U + (pV).  

Därefter motiverar studenten att arbetet är noll eftersom pdV = 0 vid kon-
stant tryck. Det sistnämnda är motsägelsefullt eftersom studenten redan defi-
nierat att trycket är konstant. Den enda möjligheten att få arbetet att vara noll 
är om även V = 0. Eftersom uppgiften är formulerad så att det tydligt fram-
går att det är en volymökning i A (se bilaga 17) finns det en tydlig skillnad 
mellan studentens val av svarsalternativ och motivering. I studentens svar 
finns flera beskrivningar som är vetenskapligt korrekta, men då svaret stude-
ras närmare framkommer att svarets logik stämmer om svarsalternativet varit 
B. Således kan detta svar beskrivas som en hybridisering av det första (M1) 
och andra (M2) mönstret, eftersom studenten väljer rätt uppställning i enlig-
het med det andra mönstret, men motiverar avsaknaden av arbetet enligt det 
första mönstret. 

Exempel 4 

SK6 (FSInl2 9b, U7b*) Uppsättning A pga. dH=dq+Vdp där dp=0 

Detta exempel kan ses som ett typexempel på det andra mönstret (M2). Stu-
denten väljer rätt uppställning Uppsättning A och motiverar att trycket är 
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konstant dp = 0. Om endast det beaktas är svaret korrekt. Däremellan utnytt-
jar studenten en formel för entalpiförändringen som exempelvis gäller då ett 
teoretiskt H – värde ska beräknas utifrån ett uppmätt värme vid konstant 
volym. Formeln som studenten tillämpar gäller således då volymen är kon-
stant och trycket ändras, vilket gäller i uppställning B. Formeln är inte appli-
cerbar i uppställning A eftersom volymen varierar.  

I föreställning F7 är problemet att definitionen som studenten inför samt 
hur studenten relaterar de olika villkoren konstant tryck respektive konstant 
volym motsäger den införda definitionen för entalpiförändring och termody-
namikens första lag. Då relationen mellan villkoren, definitionen för entalpi 
och dess förändring samt termodynamikens första lag är grundläggande i 
studien av kemisk termodynamik, är det viktigt att fördjupa förståelsen för 
studenternas beskrivningar. En sådan fördjupning sker i föreställning F8. 

6.7.5 Frekvenser 
I detta avsnitt beskrivs hur frekvent föreställningen är. Frekvenserna som ges 
är för samma uppgift (U7ab) men vid olika tillfällen. Syftet med att presente-
ra frekvenser är endast för att visa läsaren hur frekvent föreställningen är. 
Ingen statistisk generalisering sker, men däremot diskuteras frekvenserna 
nedan och relateras till den tidigare forskningen. 

Tabell 6.15. Beskrivning av vilka svar samt hur många som kategoriserats med före-
ställning F7, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal 
svar på 
uppgiften 

Antal blanka 
svar på 
uppgiften 

Antal kor-
rekta svar på 
uppgiften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av före-
ställning F7 

HST1a 5b 
(U7b) 

17 3 2 12 4 

HSE2 7b 
(U7b) 

6 2 1 3 2 

FS E1 3b 
(U7b) 

9 5 0 4 4 

FSInl2 9b 
(U7b*) 

9 1 4 4 4 

FST 10b 
(U7b) 

9 1 5 3 3 

FSE2 4b 
(U7b*) 

6 0 0 6 2 

HS 23 5 3 15 6 
FS 33 7 9 17 13 
Tot 56 12 12 32 19 

I tabell 6.15 tydliggörs att föreställningen förekommer vid ett flertal tillfällen 
och då tabellen läses framkommer att det är samma uppgift som avses. Stu-
denten svarar på i vilket fall A, B eller båda som värmet motsvarar entalpi-
förändringen. Eftersom föreställningen är logisk innebär det att frekvensen 
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konstant dp = 0. Om endast det beaktas är svaret korrekt. Däremellan utnytt-
jar studenten en formel för entalpiförändringen som exempelvis gäller då ett 
teoretiskt H – värde ska beräknas utifrån ett uppmätt värme vid konstant 
volym. Formeln som studenten tillämpar gäller således då volymen är kon-
stant och trycket ändras, vilket gäller i uppställning B. Formeln är inte appli-
cerbar i uppställning A eftersom volymen varierar.  

I föreställning F7 är problemet att definitionen som studenten inför samt 
hur studenten relaterar de olika villkoren konstant tryck respektive konstant 
volym motsäger den införda definitionen för entalpiförändring och termody-
namikens första lag. Då relationen mellan villkoren, definitionen för entalpi 
och dess förändring samt termodynamikens första lag är grundläggande i 
studien av kemisk termodynamik, är det viktigt att fördjupa förståelsen för 
studenternas beskrivningar. En sådan fördjupning sker i föreställning F8. 

6.7.5 Frekvenser 
I detta avsnitt beskrivs hur frekvent föreställningen är. Frekvenserna som ges 
är för samma uppgift (U7ab) men vid olika tillfällen. Syftet med att presente-
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Ingen statistisk generalisering sker, men däremot diskuteras frekvenserna 
nedan och relateras till den tidigare forskningen. 
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denten svarar på i vilket fall A, B eller båda som värmet motsvarar entalpi-
förändringen. Eftersom föreställningen är logisk innebär det att frekvensen 
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för antalet svar som beskrivs av föreställning F7 relateras till antalet svar på 
uppgiften. För huvudstudien framkommer att 24 % (4/17) av studenternas 
svar på tentamen samt 33 % (2/6) av svaren på efter-enkät kan beskrivas 
med hjälp av föreställning F7. Motsvarande värden i fördjupningsstudien är 
44 % (4/9) för före-enkät samt inlämningsuppgift 2, samt 33 % (3/9 eller 
2/6) för tentamen respektive efter-enkät. Det som framträder i tabellen är att 
studenterna i fördjupningsstudien i större utsträckning än studenterna i hu-
vudstudien ger korrekta svar. Dessutom förefaller en stor andel av de felak-
tiga svaren kunna kategoriseras med hjälp av föreställning F7. 

6.7.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
Föreställningen att entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker är ett 
viktigt resultat eftersom det är sant om trycket och volymen är konstanta. I 
sådana fall får entalpiförändringen som värme och förändringen i den inre 
energin som värme exakt samma värde. För alla fast- och vätskefasprocesser 
överensstämmer beskrivningen bättre, men i det aktuella fallet bildas vätgas 
vid antingen konstant tryck eller volym. Det innebär att om studenten moti-
verar sitt svar med att inget arbete sker blir det en felaktig motivering efter-
som studenten bortser från kraven konstant tryck och volym samt det faktum 
att ett arbete sker i uppställning A. 

Avvikelsen är således att studenterna korrekt hänvisar till att uppställning 
B (se bilaga 22-23) har konstant volym och därefter beskriver att tryckvo-
lymarbetet är noll eftersom w = - pV och trycket varierar. I fall B är det 
konstant volym och formeln är inte applicerbar. På liknande sätt hänvisar 
vissa studenter i fördjupningsstudien till formeln H = q + Vp. I dessa fall 
väljer studenterna korrekt svarsalternativ och beskriver korrekt att trycket är 
konstant. De hänvisar därefter till formeln och p = 0, det vill säga studenten 
betraktar det tekniska arbetet som noll. 

Gemensamt för båda sätten är att studenten väljer ett svarsalternativ som 
inte överensstämmer med formeln och beskrivningen av arbetet. Så som 
föreställningen är formulerad inkluderas alltså både tryckvolymarbete och 
tekniskt arbete. Både Carson (2001) och Sözbilir (2001) beskriver liknande 
resultat för tryckvolymarbetet. Sözbilir beskriver att en vanlig missuppfatt-
ning är att entalpiförändringen motsvarar värmet när volymen är konstant. I 
för-test och efter-test förekommer missuppfattningen i 47 % respektive 36 % 
av svaren. Beskrivningen av missuppfattningen inkluderar fyra delbeskriv-
ningar och det framkommer inte hur frekventa var och en är. Det framkom-
mer dock att formuleringen ”no work was done by the system and all energy 
was transferred as heat.” (ibid. s. 195) är en vanlig delbeskrivning. I Carsons 
(2001) intervjustudie är en liknande formulering en föreställning. I intervju-
erna frågar hon explicit studenterna när entalpiförändringen motsvarar vär-
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me. Ett antal studenter (5/22) argumenterar då att entalpiförändringen är 
värmet då volymen är konstant eftersom arbetet är noll. De olika studiernas 
resultat påminner om varandra trots att det finns både metodologiska och 
designmässiga skillnader dem emellan. Olika instrument har använts och 
olika grupper av studenter har ingått.  

Denna studie bekräftar och breddar således resultaten i tidigare forskning. 
Dessutom sätts Carsons (2001) resultat att studenterna frekvent glömmer en 
eller flera av värme, konstant tryck och tryckvolymarbete då de ska definiera 
entalpiförändringen i nytt ljus. I denna föreställning är inte problemet det 
som Carson skriver, utan problemet är att studenterna inkluderar värme, 
villkor och arbete på ett sätt som blir motsägelsefullt då det baseras på defi-
nitionen för entalpiförändring. Föreställningen kan även sättas i samman-
hang med Johnstones et al. (1977) resultat där gymnasiestudenter inte 
beskrev värme och arbete som relaterade processer, samtidigt som Goldring 
och Osbornes (1994) resultat att ett arbete alltid medför värme blir omvänt. 
När entalpiförändringen som värme motiveras är det en annan situation vil-
ket medför att dessa resultat inte per automatik är överförbara utan viktigast 
är att jämföra resultatet med de mer specifika studierna om kemiska begrepp.   

Även om instrumentet i denna avhandling baseras på Sözbilirs (2001) 
original har det omarbetats och anpassats för olika nivåer i utbildningssy-
stemet. Det är när de olika nivåerna studeras som skillnaden mellan resulta-
tet i denna studie och den tidigare forskningen framträder. I både Sözbilirs 
och Carsons (2001) studier ingår kemistudenter som läser den första termi-
nen kemi där grundläggande termodynamik ingår. Det innebär att dessa stu-
denter, liksom studenterna i avhandlingens huvudstudie, introducerats till 
entalpiförändringen generellt H = U + (pV), men att de flesta applika-
tioner av teorin baseras på H = U + pV = qp vid konstant tryck och en-
dast tryckvolymarbete är tillåtet. Studenterna i avhandlingens fördjupnings-
studie läser den fördjupande grundläggande nivån, vilket innebär att de utgår 
från entalpiförändringen generellt. Den generella utgångspunkten skapar 
förutsättningar för studenterna att inkludera och motivera sina svar med det 
tekniska arbetet Vp. Det medför att studenterna logiskt argumenterar att 
arbetet är noll med utgångspunkt i att trycket är konstant (p = 0), vilket 
innebär att budskapet, entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker, 
ändå är detsamma.  

Eftersom resultatet, på olika sätt, förekommer här, i Carson (2001) samt 
Sözbilir (2001) måste ändå den stora skillnaden mellan de tre studierna ytter-
ligare betonas. I dessa resultat är studenter från en högre utbildningsnivå 
inkluderade. Det ger nya infallsvinklar till det tidigare beskrivna resultatet att 
entalpiförändringen är värmet om volymen är konstant. Föreställningen be-
skriver alltså att, oberoende av om arbetet är ett tekniskt arbete eller ett 
tryckvolymarbete, är arbete centralt då studenten ska motivera när entalpi-
förändringen är värmet. Det finns tydliga implikationer av resultatet i förhål-
lande till syftet med att införa entalpi och dess förändring.  
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6.8 Föreställning F8. Entalpiförändringen är värmet 
eftersom energiöverföringen som värme är U 

6.8.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Föreställningen är kvalitativ, logisk och ger en kompletterande beskrivning 
av några svar som kategoriserats som föreställning F7. Föreställningen be-
skriver de svar då studenterna visar att H = U = q istället för det efterfrå-
gade H = q på grund av att U är energiöverföringen som värme. Föränd-
ringen i inre energi, värme samt definitionen för entalpiförändring berörs i 
svar som kategoriserats som föreställning F8 och det framgår att studenterna 
svarar på en annan frågeställning än tänkt. När så sker beskrivs samtidigt hur 
studenterna uppfattar teorin. 

6.8.2 Vetenskaplig förankring 
I föreställning F8 är det primärt förändringen i inre energin, entalpiföränd-
ringen och värme som berörs. Inom vetenskapen betecknas energiöverfö-
ringen som värme med q. Ofta kallas q även värme, värmemängd eller vär-
met. Förändringen i inre energi är summan av värmet och arbetet (U = q + 
w). Värme och arbete är båda sätt att överföra energi mellan system och 
omgivning. Entalpiförändringen är generellt definierad som H = U + 
(pV) och om trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är tillåtet fås 
entalpiförändringen som värmet.  

När studenterna ombeds svara på i vilket fall A, B eller båda som energi-
överföringen som värme motsvarar entalpiförändringen är tanken att de ska 
svara när H = q (se bilaga 22-23). Förutsättningen för att kunna svara på 
frågan är definitionen för entalpiförändring samt att studenterna identifierar 
vilken figur som beskriver att trycket är konstant. I enlighet med den gene-
rella definitionen för entalpiförändring fås H = q + w + pV + Vp. Om 
trycket är konstant (p = 0 => Vp = 0) och arbetet endast är tryckvolymar-
bete (w = -pV, för en expansion) fås att H = qp. Är istället volymen kon-
stant (V = 0) och inget annat arbete utförs, är värmet förändringen av den 
inre energin U = qV. Om p  0 och/eller V  0 så kommer alltid H  
U eftersom (pV)  0 i den generella definitionen.  Det innebär även att qp 
 qV ( q).  

Det går även att visa när qV = qp via den generella definitionen för entalpi-
förändring. Det innebär att värme är den enda process som överför energi 
eftersom U = qV = qp = H. Det händer om H = U vilket sker då (pV) 
= 0, vilket innebär att p och V är noll.  
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6.8.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning ger en fördjupande bild av studenternas beskrivningar av 
relationen mellan förändringen i inre energi och entalpiförändring som vär-
met. Föreställningen är logisk och kan betraktas som en alternativ föreställ-
ning då den grundar sig i det faktum att energiöverföringen som värme är 
U. När studenternas svar tolkas framträder först mönstret att entalpiföränd-
ringen är värmet när inget arbete sker, vilket beskrivs i föreställning F7, men 
det framträder även ett djupare logiskt mönster. Detta mönster beskriver 
ytterligare en kvalité i studenternas svar. Kvalitén och därmed föreställning-
en täcker olika beskrivningar av hur entalpiförändringen H likställs med 
förändringen i inre energi U. Dessa beskrivningar förekommer för både 
uppställning A och B och fördjupar vissa svar som kategoriserats enligt före-
ställning F7 och inkluderar samtidigt andra svar. Det logiska mönstret i före-
ställningen är 

M1 Studenterna motiverar när H = U och inte, som efterfrågas, när H = 
q eftersom U är energiöverföringen som värme 

Ett vetenskapligt accepterat svar är exempelvis: Eftersom trycket är konstant 
i A och det arbete som sker är expansionsarbete ges entalpiförändringen som 
värme i uppställning A. I uppställning B är volymen konstant och trycket 
varierar. Då de flesta svar inte innehåller denna beskrivning måste val av 
uppställning och motivering tolkas tillsammans. Grunden i föreställningen 
förefaller vara att förändringen i inre energi är summan av värmet och arbe-
tet (q + w) och om arbetet är noll fås endast värme, vilket liknar föreställning 
F7. Skillnaden mellan föreställning F7 och F8 är att F8 tydliggör att studen-
terna svarar på när relationen H = U är uppfylld eftersom energiöverfö-
ringen som värme är U. I de fall studenterna, explicit eller implicit, utgår 
från definitionen för entalpiförändring är föreställningen mer uppenbar än då 
studenten beskriver relationen mellan värme, energiförändring och entalpi-
förändring i mer generella ordalag. Studenterna motiverar sina svar på olika 
sätt, vilket medför att uppställning A, B eller A och B betraktas som korrekta 
svar av studenterna. Deras beskrivningar är relaterade till den vetenskapliga 
teoribildningen, främst förändringen i inre energi, termodynamikens första 
lag samt definitionen för entalpiförändring som värme.  
  



 180

6.8 Föreställning F8. Entalpiförändringen är värmet 
eftersom energiöverföringen som värme är U 

6.8.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Föreställningen är kvalitativ, logisk och ger en kompletterande beskrivning 
av några svar som kategoriserats som föreställning F7. Föreställningen be-
skriver de svar då studenterna visar att H = U = q istället för det efterfrå-
gade H = q på grund av att U är energiöverföringen som värme. Föränd-
ringen i inre energi, värme samt definitionen för entalpiförändring berörs i 
svar som kategoriserats som föreställning F8 och det framgår att studenterna 
svarar på en annan frågeställning än tänkt. När så sker beskrivs samtidigt hur 
studenterna uppfattar teorin. 

6.8.2 Vetenskaplig förankring 
I föreställning F8 är det primärt förändringen i inre energin, entalpiföränd-
ringen och värme som berörs. Inom vetenskapen betecknas energiöverfö-
ringen som värme med q. Ofta kallas q även värme, värmemängd eller vär-
met. Förändringen i inre energi är summan av värmet och arbetet (U = q + 
w). Värme och arbete är båda sätt att överföra energi mellan system och 
omgivning. Entalpiförändringen är generellt definierad som H = U + 
(pV) och om trycket är konstant och endast tryckvolymarbete är tillåtet fås 
entalpiförändringen som värmet.  

När studenterna ombeds svara på i vilket fall A, B eller båda som energi-
överföringen som värme motsvarar entalpiförändringen är tanken att de ska 
svara när H = q (se bilaga 22-23). Förutsättningen för att kunna svara på 
frågan är definitionen för entalpiförändring samt att studenterna identifierar 
vilken figur som beskriver att trycket är konstant. I enlighet med den gene-
rella definitionen för entalpiförändring fås H = q + w + pV + Vp. Om 
trycket är konstant (p = 0 => Vp = 0) och arbetet endast är tryckvolymar-
bete (w = -pV, för en expansion) fås att H = qp. Är istället volymen kon-
stant (V = 0) och inget annat arbete utförs, är värmet förändringen av den 
inre energin U = qV. Om p  0 och/eller V  0 så kommer alltid H  
U eftersom (pV)  0 i den generella definitionen.  Det innebär även att qp 
 qV ( q).  

Det går även att visa när qV = qp via den generella definitionen för entalpi-
förändring. Det innebär att värme är den enda process som överför energi 
eftersom U = qV = qp = H. Det händer om H = U vilket sker då (pV) 
= 0, vilket innebär att p och V är noll.  

 181

6.8.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Denna föreställning ger en fördjupande bild av studenternas beskrivningar av 
relationen mellan förändringen i inre energi och entalpiförändring som vär-
met. Föreställningen är logisk och kan betraktas som en alternativ föreställ-
ning då den grundar sig i det faktum att energiöverföringen som värme är 
U. När studenternas svar tolkas framträder först mönstret att entalpiföränd-
ringen är värmet när inget arbete sker, vilket beskrivs i föreställning F7, men 
det framträder även ett djupare logiskt mönster. Detta mönster beskriver 
ytterligare en kvalité i studenternas svar. Kvalitén och därmed föreställning-
en täcker olika beskrivningar av hur entalpiförändringen H likställs med 
förändringen i inre energi U. Dessa beskrivningar förekommer för både 
uppställning A och B och fördjupar vissa svar som kategoriserats enligt före-
ställning F7 och inkluderar samtidigt andra svar. Det logiska mönstret i före-
ställningen är 

M1 Studenterna motiverar när H = U och inte, som efterfrågas, när H = 
q eftersom U är energiöverföringen som värme 

Ett vetenskapligt accepterat svar är exempelvis: Eftersom trycket är konstant 
i A och det arbete som sker är expansionsarbete ges entalpiförändringen som 
värme i uppställning A. I uppställning B är volymen konstant och trycket 
varierar. Då de flesta svar inte innehåller denna beskrivning måste val av 
uppställning och motivering tolkas tillsammans. Grunden i föreställningen 
förefaller vara att förändringen i inre energi är summan av värmet och arbe-
tet (q + w) och om arbetet är noll fås endast värme, vilket liknar föreställning 
F7. Skillnaden mellan föreställning F7 och F8 är att F8 tydliggör att studen-
terna svarar på när relationen H = U är uppfylld eftersom energiöverfö-
ringen som värme är U. I de fall studenterna, explicit eller implicit, utgår 
från definitionen för entalpiförändring är föreställningen mer uppenbar än då 
studenten beskriver relationen mellan värme, energiförändring och entalpi-
förändring i mer generella ordalag. Studenterna motiverar sina svar på olika 
sätt, vilket medför att uppställning A, B eller A och B betraktas som korrekta 
svar av studenterna. Deras beskrivningar är relaterade till den vetenskapliga 
teoribildningen, främst förändringen i inre energi, termodynamikens första 
lag samt definitionen för entalpiförändring som värme.  
  



 182

6.8.4 Empirisk evidens med tolkning 
För att visa på bredden i föreställningen motiveras den med tre relaterade, 
men ändå tydligt skilda exempel. Exemplen har av olika anledning kategori-
serats som föreställningen och omfattningen av tolkningen och motiveringen 
blir olika.  

Exempel 1 

S1 (HST1a 5b, U7b) I fall (B) är volymen konstant  H=E 
I fall (A) är volymen varierande expansionen kräver energi som entalpin 
annars hade fått HE  

Detta svar är att se som ett typexempel på M1 eftersom studenten visar när 
H = U istället för H = q, vilket indikerar att energiöverföringen som 
värme är U. Studenten identifierar även kraven konstant volym i B och 
varierande volym i A. I och med att studenten uttrycker att volymen konstant 
 H=E är det möjligt att anta att studenten implicit utgår från definitio-
nen för entalpiförändring vid konstant tryck H = U + pV, vilket är den 
definition studenten bör känna igen och kunna tillämpa. Om volymen är 
konstant försvinner termen pV och om studentens uppfattning är att U 
betecknar energiöverföringen som värme, har studenten, tämligen logiskt 
visat att entalpiförändringen motsvarar energiöverföringen som värme. Pro-
blemet är att studenten motiverar svaret med definitionen för entalpiföränd-
ring vid konstant tryck. Det är en kontextuellt korrekt formel även om stu-
denten tillämpar den på fel uppställning. 

Eftersom den generella definitionen för entalpiförändringen är H = U 
+ pV + Vp innebär det, med studentens resonemang, att entalpiföränd-
ringen egentligen alltid är skild från energiöverföringen som värme. Studen-
tens argumentation stämmer endast om den, i detta fall implicit, utgår från 
formeln vid konstant tryck. Antas att studenten uppfattar att det är H = U 
som ska motiveras blir konsekvensen ett felaktigt svarsalternativ eftersom 
studenten utgår från fel definition. Denna tolkning får ytterligare stöd i det 
faktum att studenten i efterföljande mening beskriver, att då volymen föränd-
ras är H  E, vilket implicit indikerar att termen pV existerar: I fall (A) 
är volymen varierande expansionen kräver energi som entalpin annars hade 
fått HE. Studenten visar att entalpiförändringen är energiöverföringen 
som värme i fall B, eftersom U är energiöverföringen som värme.  
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Exempel 2 

S2 (HST1a 5b, U7b) Om vi tittar på formeln H=E+pV 
I båda fallen (A) och (B) är mitt svar: 
I fall (A) är trycket lägre men volymen större 
I fall B är trycket högre men volymen mindre 
Dessa värden på p och V är proportionerliga mot varandra. Därför är ener-
giöverföringen lika med H i båda fallen 

Detta svar tillhör föreställningen eftersom studenten uttrycker liknande, men 
inte identiska aspekter som i exemplet ovan. I detta svar finns andra kvalitéer 
som diskuteras under andra föreställningar, men i sitt svar identifierar stu-
denten att både trycket och volymen är konstanta i uppställning A och B 
samt att värdet på trycket och volymen skiljer sig åt i de båda uppställning-
arna. Även här tillämpas definitionen för entalpiförändring på ett annat sätt 
än tänkt. Studentens slutsats är emellertid att energiöverföringen är lika med 
H i både uppställning A och B. Studenten motiverar alltså att det finns en 
likhet mellan H och U istället för när H = q. Eftersom frågeställningen 
innehåller energiöverföringen som värme förefaller studenten visa i vilka fall 
H = U, det vill säga energiöverföringen.  

Studenten kommer i sitt resonemang fram till att svaret är A och B efter-
som I fall (A) är trycket lägre men volymen större I fall B är trycket högre 
men volymen mindre Dessa värden på p och V är proportionerliga mot var-
andra. Det innebär att pAVA motsvarar pBVB och det kan tolkas som att efter-
som de är proportionella är de lika stora och därför tar de ut varandra och 
som en konsekvens blir H lika med U i både uppställning A och B. Reso-
nemanget är logiskt och stämmer om förutsättningen att U motsvarar ener-
giöverföringen som värme, antas. 

Exempel 3 

S12 (HST1a 5b, U7b) Mängden energi, hettan-värmen beror på substans-
mängden, och vid reaktion vid konstant tryck så är värmeöverföringen sam-
ma som förändringen i entalpin för ett system dvs. H⁰. Det betyder att 
energiöverföringen är samma som entalpiförändringen dvs H⁰ = -
463kJmol-1Det gäller både A och B 

Det sista svaret inkluderas eftersom det tillför ytterligare dimensioner till 
föreställningen även om dessa dimensioner är betydligt mer subtila. Studen-
ten beskriver att värmeöverföringen samma som förändringen i entalpin för 
ett system dvs. H⁰ och därefter drar slutsatsen att Det betyder att energi-
överföringen är samma som entalpiförändringen. Det enda sättet att denna 
logik ska gå ihop är om värmeöverföringen samtidigt motsvarar energiöver-
föringen. Den logik som kan beskriva detta är: Om värme är ener-
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gi/energiförändring/energiöverföring och entalpiförändringen är värme mås-
te det vara samma i båda uppställningarna. Anledningen till att detta exem-
pel är mer subtilt är för att studenten inte nämner U i sitt svar utan istället 
beskriver relationen i ord.  

6.8.5 Frekvenser 
I detta avsnitt beskrivs hur vanligt förekommande föreställningen är. I tabell 
6.16 nedan framkommer att föreställningen beskriver svar på liknande upp-
gifter (se bilaga 22-23) givna vid olika tillfällen. Syftet med att presentera 
frekvenser är för att visa läsaren att föreställningen beskriver delar av mate-
rialet. Ingen statistisk generalisering sker utan denna föreställning diskuteras 
och relateras till tidigare forskning. 

Tabell 6.16. Beskrivning av vilka svar samt hur många som kategoriserats med före-
ställning F8, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal svar 
på uppgif-
ten 

Antal blanka 
svar på 
uppgiften 

Antal kor-
rekta svar på 
uppgiften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av före-
ställning F8 

HS T1a 
5b (U7b) 

17 3 2 12 6 

FS E1 3b 
(U7b) 

9 5 0 4 1 

FSInl2 
9b 
(U7b*) 

9 1 4 4 1 

FST 10b 
(U7b) 

9 1 5 3 1 

FSE2 4b 
(U7b*) 

6 0 0 6 1 

HS 17 3 2 12 6 
FS 33 7 9 17 4 
Tot 50 10 11 29 10 

I tabell 6.16 syns att föreställning F8 är mindre vanligt förekommande än de 
tidigare presenterade. Det beror på att den ger en fördjupad och breddande 
bild av föreställning F7. I uppgifterna svarar studenterna på när entalpiför-
ändringen motsvarar det avgivna värmet. Föreställning är att betrakta som 
logisk och frekvensen relateras till antalet svar på uppgiften. I huvudstudien 
kategoriseras 35 % (6/17) av studenternas beskrivningar med föreställning 
F8. I fördjupningsstudien är andelen 11 % (1/9) i enkät 1, inlämning 2 samt 
tentamen. I enkäten efter undervisning kategoriseras 17 % (1/6) som före-
ställning F8. Den bild som framträder är att fler studentsvar innehåller be-
skrivningar som motsvarar föreställning F8 i huvudstudien medan svaren i 
fördjupningsstudien är mer utspridda över tid.   
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6.8.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
Föreställningen att entalpiförändringen är värmet eftersom energiöverföring-
en som värme är U är viktig eftersom den belyser en viktig del av den ve-
tenskapliga teoribildningen samt hur studenterna uppfattar densamma. Cent-
ralt i föreställningen finns studenternas beskrivning av när H motsvarar U 
istället för när H motsvarar värmet q. Det får till följd att studenterna väljer 
ett felaktigt svarsalternativ eftersom de svarar på en annan fråga än den tänk-
ta.  

Logiken i studenternas svar skiljer sig således från den vetenskapliga och 
studenten väljer att motivera entalpiförändringen som värme i båda fallen 
eller i fall B när volymen är konstant. Det innebär således att kravet konstant 
tryck bortses från, eftersom studenterna har uppfattningen att energiöverfö-
ringen som värme är (lika med) U. På grund av denna logik är det möjligt 
att resonera enligt följande: Eftersom U = q och H = U + pV innebär 
konstant volym att inget arbete utförs och entalpiförändringen är värmet. 
Kopplingen till föreställning F7 tydliggörs i sådana fall. Vissa aspekter av 
föreställning F8 kan således betraktas som en fördjupning av föreställning 
F7, medan exempelvis de andra exemplen i den empiriska evidensen ovan, 
istället breddar förståelsen för studenternas svar. Att både konstant tryck och 
konstant volym ger samma värme är viktigt eftersom studenterna baserar sin 
argumentation på någon form av symmetri mellan uppställningarna. Det 
innebär exempelvis att studenterna uppfattar figuren annorlunda än tänkt, 
vilket är beskrivet i föreställning F9.  

Hittills har ingen evidens för föreställningen påträffats i litteraturen och 
Sözbilir (2001) beskriver endast liknande resultat som föreställning F7. Söz-
bilir formulerar att studenterna väljer kravet konstant volym, det vill säga 
avsaknad av arbete för att förklara entalpiförändringen som värme. Även 
Carson (2001) formulerar ett liknande resultat i sin intervjustudie samt att 
studenterna frekvent glömmer en eller flera av värme, kontant tryck eller 
tryckvolymarbete då de ska definiera entalpiförändringen. Alltså kan före-
ställningen, om än fördjupande och breddande, erbjuda ett möjligt svar på 
varför vissa studenter väljer uppställningen då volymen är konstant istället 
för uppställningen då trycket är konstant. Logiken visar att studenterna be-
skriver att H = U snarare än att H = q. 
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6.9 Föreställning F9. Alternativ tolkning av uppställning 
ger alternativ logik 

6.9.1 Kortfattad beskrivning av föreställningen 
Detta är en kvalitativ, logisk, föreställning som baseras på att studenterna 
tolkar uppställning A och B (se bilaga 22) på ett annat sätt än som var tänkt. 
På grund av att studenterna tolkar uppställningarna annorlunda aktiveras en 
rad alternativa förklaringssätt. Dessa förklaringssätt behöver inte vara felak-
tiga, men eftersom de baseras på en alternativ tolkning av figuren betraktas 
de som logiska föreställningar. 

6.9.2 Vetenskaplig förankring 
Inom vetenskapen beskriver värmet hur mycket energi som överförs i Joule 
(J). Hur snabbt denna mängd överförs beskrivs av de relaterade begreppen 
effekt och flöde. Effekten beskriver hur mycket energi som överförs under 
en viss tid och enheten är Watt (W = Js-1). Energiflöde är hur mycket energi 
som passerar en given area under en viss tid, det vill säga mängden energi 
per areaenhet och per tidsenhet (Js-1m-2). När mängden överförd energi beak-
tas är det således viktigt att känna till både hur snabbt energiöverföringen 
sker samt hur stor arean för överföring är. I den aktuella uppgiften var emel-
lertid inte flöde eller effekt det eftersökta eftersom reaktionen är fullständig 
och uppställningarna får stå tills temperaturen har normaliserats. Det beror 
på att fokus för grundläggande kemisk termodynamik oftast är att bestämma 
processen som överför energi, värme och arbete, samt i enlighet med termo-
dynamikens första lag, fördelningen dem emellan. Effekt och flöde behand-
las i större utsträckning av tillämpade kurser i termodynamik (kemiteknik). 

För att avgöra processerna som överför energi är det grundläggande att 
undersöka systemets egenskaper. Inom kemi är alltid systemet reaktionen 
som sker och systemet är öppet, slutet eller isolerat. I det öppna systemet 
tillåts att både energi och massa utbyts mellan andra system eller omgiv-
ningen, medan det slutna systemet endast tillåter energiutbyte med andra 
system eller omgivning. Det isolerade systemet tillåter varken utbyte av 
massa eller energi. Systemet beskrivs även av olika randvillkor exempelvis 
om tryck, volym eller temperatur är konstanta.  

Beskrivningen av systemet som öppet eller slutet samt att avgöra om 
trycket eller volymen är konstant är en förutsättning för att korrekt bedöma 
hur energin överförs. Inom grundläggande kemisk termodynamik kan i prin-
cip alla system betraktas som slutna, det vill säga massan före och efter reak-
tionen är konstant och inget massflöde existerar. Vissa av dessa reaktioner 
kan emellertid samtidigt betraktas som öppna, se exempel nedan. Inom tek-
nisk termodynamik ingår ofta studien av reaktorer där reaktanterna pumpas 
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in och produkterna tas ut. Då ändras massan och energin samtidigt som reak-
tionen sker, vilket medför att systemet är öppet. Även om det finns uppgifter 
i denna studie där systemen kan betraktas som öppna överväger de slutna 
systemen.  

Två konkreta exempel presenteras här för att introducera läsaren till skill-
naden mellan system/omgivning samt öppet/slutet system. Dessa exempel 
relateras även till aktuella aspekter av föreställningen. Då reaktionen mellan 
magnesium och syrgas sker tas syrgasen vanligtvis från den omgivande luf-
ten. Här är det viktigt att ha i åtanke att beskrivningen är makroskopisk116. 
Reaktionen uttrycks symboliskt 2Mg(s) + O2(g)  2MgO(s), men är syste-
met öppet eller slutet?  

Beroende på problemformuleringen är det faktiskt antingen eller. Syste-
met kan betraktas som slutet även om syrgasen, makroskopiskt, tas från den 
omgivande luften eftersom systemet per definition är reaktionen. Som reak-
tionen är skriven behövs endast den exakta mängd syrgas som ingår i reak-
tionen, det vill säga mängden som är en del av systemet. Det innebär att om-
givning, makroskopiskt och vardagligt beskrivet, är skild från den termody-
namiska beskrivningen av omgivningen. När allt magnesium förbränts är 
massan efter reaktionen identisk med massan före och massflödet är noll om 
inget ytterligare magnesium tillförs. Det indikerar ett slutet system, men kan 
lika gärna vara ett öppet system där syrgasen passerar systemgränsen efter-
som den tas från omgivningen. Skillnaden mellan det öppna och slutna sy-
stemet är således inte alltid självklar. 

Det andra exemplet är en fällningsreaktion i en bombkalorimeter, som är 
isolerad vilket innebär att varken massa eller energi kan passera bombkalo-
rimeterns väggar. Hur kan det då vara möjligt att bestämma reaktionens av-
givna värme, eftersom värme är energiöverföringen och bombkalorimetern 
per definition är isolerad? Inom den vetenskapliga teoribildningen är förklar-
ingen att systemet är slutet och endast den del som reagerar antas tillhöra 
systemet. Omgivningen är vattenlösningen efter reaktionen och bombkalo-
rimetern. Temperaturförändringen i lösningen och bombkalorimetern ger 
värmet för reaktionen, det vill säga systemet117. Att system och omgivning är 
isolerade mot resten av universum är termodynamiskt viktigt eftersom förut-
sättningen att praktiskt kunna använda bombkalorimetern skapas. 

Syftet med att ge dessa exempel är att belysa problematiken med att avgö-
ra om ett system är öppet, slutet eller isolerat samt hur omgivning används 
för att beskriva försöksuppställningar, etcetera. Att syrgasen finns i luften är 
en förutsättning för att den beskrivna reaktionen ska ske. Att bombkalorime-
tern är isolerad är en förutsättning för korrekta mätningar. Dessa förutsätt-

                               
116 Reaktionen mellan magnesium och syrgas är inte den enda som sker om syrgasen tas ur 
luften men för formuleringen av exemplet är andra reaktioner irrelevanta. 
117 Egentligen ger det värmet med omvänt tecken eftersom Uföre = Uefter och w = 0 så måste 
qreaktion + qomgivning = 0. 
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116 Reaktionen mellan magnesium och syrgas är inte den enda som sker om syrgasen tas ur 
luften men för formuleringen av exemplet är andra reaktioner irrelevanta. 
117 Egentligen ger det värmet med omvänt tecken eftersom Uföre = Uefter och w = 0 så måste 
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ningar har kopplingar till systemets egenskaper. Det första systemet är an-
tingen öppet eller slutet men trycket är konstant eftersom syrgasen tas från 
luften. Det andra systemet är slutet och volymen är konstant eftersom bomb-
kalorimetern inte kan ändra storlek. 

6.9.3 Allmän beskrivning av föreställningen 
Föreställningen baseras på empiri som tyder på att studenterna tolkar upp-
ställning A och B (se bilaga 22) på ett annat sätt än som var tänkt då uppgif-
ten formulerades. Föreställningen kan betraktas som kvalitativ, logisk och 
tydliga relationer finns till både den vetenskapliga teorin samt figuren i upp-
giften. I dataanalysen framkommer tre alternativa beskrivningar av hur stu-
denterna tolkar fråga, figur och därmed uppställningarna. Hur studenternas 
svar skiljer sig från den vetenskapliga teoribildningen eller det tänkta syftet 
med frågan, tydliggörs i empirin nedan. De tre logiska mönstren är 

M1 Effekt/Flöde 

M2 Statiska figurer 

M3 Ett öppet eller slutet system 

Dessa tre mönster är endast relaterade till varandra via alternativa tolkningar 
av fråga, figur, uppställning samt beskrivningen av arbete och värme. Det 
första mönstret inkluderar beskrivningar av effekt och/eller flöde. Det inne-
bär att studenterna, istället för att svara på när värmet är störst i enlighet med 
termodynamikens första lag, beskriver i vilken uppställning effekten 
och/eller flödet är som störst. Det stämmer att en liknande uppställning, med 
annan frågeställning, kan undersöka effekt och/eller flöde, men som frågan 
är formulerad och beskriven med hjälp av figuren är det termodynamikens 
första lag som avses.  

Det andra mönstret, statiska figurer, beskrivs enklast som ett foto. Både 
svar på vilket värme som är störst samt när entalpiförändringen motsvarar 
värmet kan beskrivas med detta mönster av föreställningen. De svar som 
tolkas som statiska figurer innehåller beskrivningar där det framkommer att 
figuren har specifika, konstanta och bestämda tryck och/eller volymer. Ett 
studentsvar som kategoriseras som detta mönster, beskriver figuren och den 
kemiska reaktionen som ett statiskt tillstånd istället för en process som sker 
där figurerna endast beskriver en ögonblicksbild under processen. Skillnaden 
mellan den tänkta tolkningen av figuren och studenternas tolkning är alltså, 
att den tänkta tolkningen inkluderar en kemisk reaktion som sker och att 
antingen trycket eller volymen ändras. Studenternas tolkningar inkluderar att 
både trycket och volymen har bestämda värden i uppställning A och B. Att 
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beskriva kemiska reaktioner med hjälp av ögonblicksbilder av händelsen är 
tämligen vanligt.  

Det tredje mönstret, ett öppet eller slutet system, berör öppna/slutna sy-
stem och beskrivningen av ett slutet system med konstant tryck eller kon-
stant volym. De svar som kategoriseras enligt detta mönster inkluderar be-
skrivningar där tydliga skillnader mellan öppna och slutna system beskrivs, 
exempelvis öppen ventil som indikerar öppet system istället för slutet system 
med konstant tryck. Det får till följd att studenterna svarar på när massan 
eller substansmängden är konstant, istället för när trycket eller volymen är 
konstant.  

6.9.4 Empirisk evidens med tolkning 
Denna föreställning motiveras med ett studentsvar från varje mönster. Dessa 
svar tolkas och diskuteras med utgångspunkt i det vetenskapliga perspekti-
vet.  

Exempel 1 

SK5 (FSE1 3a, U7a) A. Eftersom den varma vätgasen ges mer plats, värmen 
kan då strömma ut från ett större område. 

I uppgiften ska studenten svara på i vilket fall A, B eller båda som värmet är 
störst (se bilaga 16). Studenten beskriver att värmet är större i uppställning A 
eftersom det är ett större område, vilket tydligt indikerar mönstret ef-
fekt/flöde (M1). Studenten argumenterar enligt följande logiska mönster: 
större area i uppställning A ger mer värme i uppställning A, AA > AB vilket 
ger qA > qB. Om vi antar att båda apparaterna avger lika stor mängd energi 
som värme är det korrekt att både energiflöde och tiden det tar att överföra 
energin påverkas av arean. I detta fall medför studentens resonemang, trots 
relevans, att ett felaktigt svarsalternativ väljs. Resonemanget bygger emeller-
tid på studentens alternativa tolkning av fråga och figur.  

Exempel 2 

S18 (HST1a 5b, U7b) Energiöverföringen för värme är densamma som en-
talpiförändringen i båda fallen I uppställning A har man en konstant volym 
V1 och likaså i uppställning B, V2. Utgår man från definitionen av ändring 
av entalpi H = E + pV är det trycket och volymen som avgör, vilket gör 
att det är både uppställning A och B 

I detta svar beskriver studenten att det är konstant volym i båda uppställ-
ningarna samt att det är skillnad i volym mellan uppställningarna eftersom A 
har man en konstant volym V1 och likaså i uppställning B, V2. Det tyder så-
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ningar har kopplingar till systemets egenskaper. Det första systemet är an-
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luften. Det andra systemet är slutet och volymen är konstant eftersom bomb-
kalorimetern inte kan ändra storlek. 
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ledes på att studenten uppfattar uppställning A och B som ett statiskt till-
stånd (M2) snarare än en beskrivning av en reaktion som sker. Därför är 
studentens förklaring förståelig och logisk. Att svaret, baserat på den be-
skrivning som studenten ger, är felaktigt är en konsekvens av den alternativa 
tolkningen samt relaterat till pV i definitionen för entalpiförändring trycket 
och volymen avgör, vilket inte stämmer eftersom V indikerar en volymför-
ändring.  

Exempel 3 

S19 (HST1a 5b, U7b) B energi överföringen som värme bör vara densamma 
som entalpiförändringen i fallet B med stängd ventil, men inte med konfigu-
rationen. Förklaringen till detta kan härledas ur H⁰=-464kJ/mol-1, som 
gångrat med mol/substansmängden för produkterna ger värmeöverföringen i 
kilo-Joule /kJ. Eftersom sambandet mellan de två begreppen beror på mol-
mängd, kan de bara vara lika om inga ämnen läcker ut, vilket säkerligen 
skulle hända om ventilen var öppen, då vätgas/H2(g) skulle läcka ut och 
därmed ändra molmängden jämfört med om ventilen var stängd och höll 
kvar vätet 

I studentens svar finns en hänvisning till att öppen ventil indikerar att mol-
mängden förändras. Öppen ventil motsvarar i denna beskrivning ett öppet 
system, till skillnad från ett slutet system, där konstant tryck råder (M3). 
Stängd ventil indikerar på samma sätt att substansmängden är konstant, inte 
att volymen är konstant. Studentens svar tolkas som slutet/öppet system 
istället för det tänkta slutet system, där antingen konstant tryck eller konstant 
volym råder.  

6.9.5 Frekvenser 
Nedan beskrivs vid vilka tillfällen samt hur ofta föreställningen förekommer. 
I denna föreställning bygger logiken primärt på den alternativa tolkningen av 
figuren i uppgiften från Sözbilir (2001). Det visar sig dock att vissa aspekter 
av föreställningen även går att se i andra uppgifter. I tabell 6.17 nedan ges 
frekvenserna för föreställningen. Dessa frekvenser ges i informativt syfte 
och ingen statistisk analys genomförs utan föreställningen diskuteras och 
relateras till tidigare forskning. 
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Tabell 6.17. Beskrivning av vilka svar samt hur många som kategoriserats med före-
ställning F9, Korrekt svar = korrekt svarsalternativ och motivering 

Uppgift Antal svar 
på uppgif-
ten 

Antal blanka 
svar på 
uppgiften 

Antal kor-
rekta svar på 
uppgiften 

Antal felak-
tiga svar på 
uppgiften 

Antal svar som 
beskrivs av före-
ställning F9 

HS T1a 
5a (U7a) 

17 3 2 12 3 

HST1a 
5b (U7b) 

17 3 2 12 4 

FS E1 3a 
(U7a) 

9 1 5 3 3 

FSE2 2a 
(U4c) 

6 0 1 5 4 

HS 34 6 4 24 7 
FS 15 1 6 8 7 
Tot 49 7 10 32 14 

Tabell 6.17 visar att svar på fyra uppgifter kategoriseras med föreställning 
F9. Det är på två uppgifter från tentamen 1a i huvudstudien och i fördjup-
ningsstudiens enkäter före och efter undervisning. Det finns en tydlig skill-
nad mellan de olika studierna. I huvudstudien är studenternas beskrivningar 
baserade på statiska figurer (4), ett öppet eller slutet system (2) samt ef-
fekt/flöde (1). I fördjupningsstudien beskrivs effekt/flöde (3) och ett öppet 
eller slutet system (4). Det innebär generella frekvenser på 8 % (4/49) för 
statiska figurer och effekt/flöde respektive 12 % (6/49) för ett öppet eller 
slutet system. Förekomsten för föreställningen som helhet relaterat till det 
totala antalet svar på uppgiften är 18 % (3/17) på T1a 5a, 24 % (4/17) på T1a 
5b, 33 % (3/9) på E1 3a samt 66 % (4/6) på E2 2a.  

6.9.6 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning 
Detta resultat är viktigt eftersom det tydliggör hur studenterna uppfattar frå-
gan om den inte uppfattas som det var tänkt. Att en student uppfattar frågan 
på ett annat sätt än tänkt är viktigt eftersom det möjliggör en diskussion av 
frågornas formulering, se kapitel 7.3.2. En alternativ tolkning av figuren 
möjliggör även en tolkning av hur studenterna uppfattar teorin. Föreställ-
ningen beskriver primärt alternativa tolkningar av en figur som är inkluderad 
i en uppgift och som föreställningen är konstruerad finns det tre alternativa 
tolkningar som framkommer då det empiriska materialet studeras; ef-
fekt/flöde, statiska figurer samt ett öppet eller slutet system. Dessa tre be-
skrivningar är disjunkta, men samtidigt kan ett studentsvar beskriva samtliga 
mönster i föreställningen.  

Mönstret effekt/flöde karaktäriseras av att studenterna beskriver att det 
går snabbare att föra över värmet i uppställning A, att arean är större, etcete-
ra, istället för vilken mängd som är störst. Även om studenterna själva inte 
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avser beskriva effekt och/eller flöde är det tolkade budskapet i deras svar just 
det. En liknande beskrivning av resultatet ryms delvis inom Sözbilirs (2001) 
missuppfattning att ”more heat is given out in apparatus (a)” (s. 188). Denna 
missuppfattning förekommer i 26 % av för-testen samt 23 % av efter-testen 
och den består av fyra undergrupper. En av dessa undergrupper är att arean 
är större i uppställning A. Sözbilir nämner att en större area ökar hastigheten 
på överföringen men att värmet som avges är konstant. Den beskrivningen 
stämmer om två system där endast den överförande arean skiljer systemen 
åt, men för övrigt kan Sözbilirs kommentar förefalla något övergeneralise-
rad. Även om Sözbilir diskuterar effekten är det arean som är det centrala i 
beskrivningen av missuppfattningen. Förklaringarna som studenterna i Söz-
bilirs studie ger baseras även på vardagsexempel, något som ej förekommer i 
empirin i denna avhandling. 

Istället framträder förklaringen värmeväxling/värmeöverföring, kända 
från den tekniska termodynamiken. I dessa processer är temperatur, effekt, 
area och flöde centrala begrepp. De svar, som i denna studie kategoriseras 
som föreställning F9 och som innehåller den centrala aspekten effekt/flöde, 
består dels av beskrivningar av hur snabbt överföringen sker, dels av be-
skrivningar av vilka förutsättningar för överföring som finns. Dessa resultat 
är intressanta och visar hur studenten uppfattar frågan Vilken uppställning, 
A, B eller båda, anser du ger mest värme till omgivningen? Studenternas 
svar är inte relaterade till kraven konstant tryck och volym utan till möjlighe-
ten att överföra energi som värme. Eftersom studenterna beskriver att arean 
är större är det möjligt att relatera den beskrivningen till den statiska tolk-
ningen av figuren. De svar som kategoriserats som föreställning F9 och 
mönstret statisk tolkning av figuren innehåller motiveringar som tydliggör 
att studenten betraktar uppställningarna som statiska tillstånd och inte som 
uppställningar där reaktioner pågår. Sözbilir (2001) diskuterar förbättringar 
av figuren och även om dessa beaktas i denna studie framkommer att studen-
terna fortfarande i viss utsträckning tolkar figuren på ett annat sätt än tänkt.  

 Det sista logiska mönstret i föreställningen är ett öppet eller slutet system 
som är relaterat till dels figurtexten och därmed indirekt till figuren, dels till 
fri expansion, vilket förklaras nedan. Det framkommer i figurtexten att en 
uppställning har öppen ventil och den andra uppställningen har stängd ventil. 
Dessa ventiler påverkar således tillståndsvariablerna tryck och volym och 
tanken är att studenterna ska motivera att om ventilen är öppen råder kon-
stant tryck och om ventilen är stängd råder konstant volym. Det som sker, i 
uppgiften med figuren (se bilaga 22) är att studenterna istället motiverar att 
öppen ventil betyder öppet system. Det innebär att massa utbytes och studen-
ternas beskrivningar av att värmet minskar, eftersom substansmängden änd-
ras, blir logisk. Problemet är att systemet fortfarande är slutet, ingen massa 
lämnar systemet eftersom det inte är möjligt. Sözbilir (2001) nämner detta i 
förbifarten då han diskuterar sina resultat, men inga bevis för det presenteras. 
I avhandlingen finns evidens för denna aspekt av föreställningen.  

 193

Om andra uppgifter än uppgiften från Sözbilir (2001) inkluderas, finns yt-
terligare evidens i fördjupningsstudien, eftersom studenterna identifierar en 
bägare, öppen mot atmosfären, som ett öppet system. I dessa svar finns även 
kopplingen till att ett arbete kräver något föremål, en artefakt, för att betrak-
tas som arbete. Förenas de två perspektiven framträder bilden av det slut-
na/öppna systemet som problematiskt, eftersom studenterna svarar med öpp-
na och slutna system när det implicit efterfrågas om trycket eller volymen är 
konstant.  

Hur systemet beskrivs i litteraturen måste därför omnämnas. I några van-
liga läroböcker identifieras öppna, slutna och isolerade system enligt prov-
rörsprincipen (Atkins & de Paula, 2005; Chang, 2007) och visuell skillnad 
av system/omgivning/universum (Atkins & de Paula, 2005; Chang, 2007; 
Laidler et al., 2003; Zumdahl & Zumdahl, 2007). Dessa beskrivningar inklu-
derar sällan tydliga exempel eller övningar för att träna studenterna på att 
skilja på dessa grundläggande aspekter av ett kemiskt system. Att skilja på 
systemets och omgivningens egenskaper kommenterar Carson (2001) efter-
som studenterna har problem att skilja på system och omgivning även om 
resultatet visar att studenterna lyckas bättre efter undervisning. Greenbowe 
och Meltzer (2003) visar ett motsatt resultat. I deras studie ingår fällningsre-
aktioner och kalorimetri och på sluttentamen lyckas 22 % (n = 207) av stu-
denterna korrekt identifiera den kemiska reaktionen som systemet medan 
endast 6 % korrekt identifierar omgivningen. Det finns vissa motstridiga 
tendenser i den tidigare ämnesdidaktiska forskningen, men gemensamt för 
studierna är att de beskriver att det är viktigt att skilja på system och omgiv-
ning samt att identifiera vilka villkor som råder.  

6.10 Diskussion om de konstruerade föreställningarna 
Då föreställningarna som resultat redan diskuterats tidigare i kapitel 6 är 
fokus i denna del av diskussionen att dels relatera de konstruerade föreställ-
ningarna till beskrivningarna av en föreställning i litteraturen, dels beskriva 
relationen mellan de konstruerade föreställningarna. 

6.10.1 Underliggande och logiska föreställningar i förhållande 
till litteraturens beskrivning av en föreställning 
Som tidigare nämnts har forskning inom begreppsbildning bland annat 
följande syfte ”Concept learning studies are concerned with the qualitative 
differences among the conceptions that students use to explain scientific 
phenomena and examine students’ topic-related understanding of scientific 
concepts.” (Duit & Treagust, 1998, s. 6).  
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avser beskriva effekt och/eller flöde är det tolkade budskapet i deras svar just 
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stant tryck och om ventilen är stängd råder konstant volym. Det som sker, i 
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öppen ventil betyder öppet system. Det innebär att massa utbytes och studen-
ternas beskrivningar av att värmet minskar, eftersom substansmängden änd-
ras, blir logisk. Problemet är att systemet fortfarande är slutet, ingen massa 
lämnar systemet eftersom det inte är möjligt. Sözbilir (2001) nämner detta i 
förbifarten då han diskuterar sina resultat, men inga bevis för det presenteras. 
I avhandlingen finns evidens för denna aspekt av föreställningen.  
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I denna studie konstruerades, i den analytiska processen, föreställningar 
som beskrev kvalitativa skillnader i studenternas svar. Föreställningarna 
följde Carsons och Watsons (1999) beskrivning av alternative conceptions, 
alternativa föreställningar, att oavsett hur stora eller små avvikelserna är från 
den vetenskapliga föreställningen betecknas studentens svar som alternativa 
föreställningar. Oavsett etiketten på föreställningen, exempelvis parallel 
conceptions (Hartmann & Niedderer, 2005; Petri & Niedderer, 1998), con-
cepual profile (Mortimer, 1995), misconceptions och preconceptions (Driver 
& Easley, 1978) eller intermediate conceptions (Driver, 1989; Niedderer et 
al., 2007) är den gemensamma utgångspunkten för föreställningarna att det 
finns en referensram nämligen den vetenskapliga föreställningen, se kapitel 
2. Treagust och Duit (2008a) skriver ”…the aim of science instruction 
should be to make students aware that in different contexts different concep-
tions and views are appropriate and that in scientific contexts and discourses, 
the scientific conception is more viable than the everyday conception.” (s. 
388). Hur en student uppfattar teorin erhålls således när studenternas svar 
jämförs med den vetenskapliga teoribildningen. Att olika individer har flera 
föreställningar som är mer eller mindre förekommande i olika situationer har 
Mortimer (1995) visat. Sannolikheten är således stor att föreställningarna 
F1-F9 egentligen är mer utbredda än vad denna studie kan visa och en stu-
dent har alltså inte en enda föreställning om ämnesinnehållet. Hartmann och 
Niedderer (2005) liksom Petri och Niedderer (1998) beskriver ett liknande 
resultat som parallella föreställningar. 

I avhandlingen har följande beskrivning av föreställning använts. En före-
ställning är en beskrivning av flera mönster i empirin. Föreställningen är den 
beskrivande kategorin som har uppkommit genom en kvalitativ dataanalys, 
se kapitel 5. B. Andersson och Wallin (2000) uttrycker följande om den da-
taanalytiska processen ”During this process, ideas are generated about how 
to describe the answers.” (s. 1099) vilket tydliggör att föreställningen, som 
konstrueras, är en beskrivning. Viktigt är dock att en föreställning aldrig 
uppkommer som nonsens (Vosniadou, 2008a), det vill säga studenten försö-
ker alltid att ge en beskrivning av det som efterfrågas, vilket är en argumen-
tation i linje med Duit och Treagust (1998) samt Treagust och Duit (2008a). 

Under dataanalysen användes underliggande och logisk för att gruppera 
föreställningarna. De föreställningar som betecknade mer allmänna tenden-
ser i studenternas svar benämndes underliggande. Dessa formulerades för 
större delar av datamaterialet, existerade parallellt (jfr. Hartmann & Niedde-
rer, 2005; Mortimer, 1995; Petri & Niedderer, 1998) och var inte begränsade 
till en uppgift (jfr. Carson, 2001). De föreställningar som innehöll en liknan-
de, men alternativ logik till den vetenskapliga föreställningen benämndes 
logiska. Dessa föreställningar var ofta relaterade till en uppgift (jfr. Sözbilir, 
2001).  

Föreställningarna är disjunkta så till vida att de beskriver olika ämnesrela-
terade kvalitéer. Att beskriva föreställningarna som underliggande eller lo-
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giska innebär även att betrakta grupperna som inplacerade i varsin ände av 
ett kontinuum, men i verkligheten är föreställningarna mer eller mindre un-
derliggande/logiska, vilket diskuteras nedan. 

Att de konstruerade föreställningarna grupperades och har olika karaktär 
är en följd av att datainsamlingen baseras på metoder, försök och frågor från 
tidigare forskning (ex. Carson, 2001; Sözbilir, 2001). Dessa studier hade 
olika syften och metodologi, vilket resulterade i olika dataanalyser och be-
skrivningar av föreställningarna som formulerades. Carson (2001) baserar 
sina resultat på intervjudata om kemiska reaktioner och har ett conceptual 
change – perspektiv som kombineras med fenomenografi. Sözbilir (2001) 
formulerar föreställningar för enskilda konstruerade uppgifter. I tabell 6.18 
sammanställs de underliggande föreställningarna och därefter diskuteras de. 
Sedan sammanställs de logiska föreställningarna i tabell 6.19 med en efter-
följande diskussion.   

Tabell 6.18. De underliggande föreställningarna 

Föreställning 
F1. Mantrat entalpiförändring som värme vid konstant tryck 
F2. Om inte en förändring i en artefakts position kan iakttas är arbetet, då en kemisk reaktion 
sker svårt för studenten att identifiera 
F3. Arbete är en funktion av volymen oavsett tryckets egenskaper 
F4. Entalpi är en energiform 
F5. Entalpi och entalpiförändring beskriver identiska aspekter av en kemisk reaktion 

Föreställning F1 Mantra visar att studenterna uttrycker konstant tryck och 
samtidigt argumenterar för ett fall där inte konstant tryck råder. Samtidigt 
visar föreställningen även att konstant tryck saknas i studenternas motiver-
ingar när det är det som efterfrågas. På grund av att de båda delföreställning-
arna kompletterar varandra ges en tydligare bild av hur studenterna tillämpar 
definitionen för entalpiförändring och kravet konstant tryck. Hela föreställ-
ningen betraktas, i enlighet med beskrivningen av mantra (Nationalencyklo-
pedin, 2010), som en underliggande föreställning. Det innebär att F1 påver-
kar studenten att inkludera/exkludera vissa påståenden samtidigt som före-
ställningen faktiskt inte styr argumentationen.  

Föreställning F2 indikerar att artefakten är viktig för att identifiera tryck-
volymarbetet. Artefakten styr studentens uppfattning av arbete inom kemi 
och därför är föreställningen underliggande, men det finns även inslag av en 
logisk föreställning eftersom studenterna även bortser från arbetet som sker 
mot omgivningen (atmosfären).  

Föreställning F3 indikerar att arbetet främst är en funktion av volymen, 
vilket tydliggör hur studenterna uppfattar delar av teorin. Denna föreställ-
ning är grupperad som en underliggande föreställning eftersom föreställ-
ningen genererats från all skriftlig empiri, men den befinner sig mer åt den 
logiska delen av kontinuumet än övriga underliggande föreställningar efter-
som den baserats på ett logiskt analysverktyg. Eftersom tryckvolymarbetet 
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och tekniskt arbete, på dessa utbildningsnivåer är tydligt definierade som 
beroende av både volymen och trycket, blir konsekvensen att analysverkty-
get beskriver flera alternativa sätt att uppfatta arbetet som sker. Föreställ-
ningen kan således betraktas som kvasi underliggande/logisk.  

I föreställning F4, entalpi som en energiform, beskrivs och tillämpas be-
greppet entalpi och dess förändring på ett sätt som påminner om hur energi 
och dess förändring används inom vetenskapen. Det betyder att det är ett 
underliggande mönster för hur studenterna tillämpar begreppen. Då energi-
former är något som styr studenternas uppfattningar av termodynamiska 
begrepp betraktas föreställningen som underliggande eftersom entalpi och 
dess förändring är andra begrepp än energi och dess förändring.  

Den sista av de underliggande föreställningarna är föreställning F5 där 
studenterna använder, tillämpar och beskriver entalpi och dess förändring på 
ett sådant sätt att begreppen får liknande innebörd. Det innebär att när entalpi 
förekommer i det empiriska materialet är det högst sannolikt att studenterna 
relaterar det till entalpiförändringen. Eftersom begreppen används så betrak-
tas föreställningen som underliggande. De underliggande föreställningarna 
kan på kontinuumet ordnas från mindre till mer underliggande enligt följan-
de F3, F2, F5, F4, F1.  

Tabell 6.19. De logiska föreställningarna 

Föreställning 
F6. Samma reaktion ger samma entalpiförändring och värme 
F7. Entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker  
F8. Entalpiförändringen är värmet eftersom energiöverföringen som värme är U 
F9. Alternativ tolkning av uppställning ger alternativ logik 

I den logiska föreställningen F6 argumenterar studenterna att värmet och 
även entalpiförändringen är identisk i båda uppställningarna. Eftersom det 
finns ett tydligt korrekt svar och studenternas övertygande argumentation 
medför ett felaktigt svar, betraktas föreställningen som logisk.  Det medför 
även att den vetenskapliga teorin berörs på ett alternativt sätt.   

I föreställning F7 argumenterar studenterna för ett felaktigt svar när det 
finns ett korrekt vetenskapligt svar att jämföra med. Föreställningen blir 
därmed logisk, eftersom studenterna explicit uttrycker att entalpiförändring-
en motsvarar värmet då inget arbete, sker vilket är ett alternativt sätt i förhål-
lande till den vetenskapliga teorin där entalpiförändringen är värmet om 
trycket är konstant och det enda tillåtna arbetet är tryckvolymarbete. 

Eftersom föreställning F8 är en fördjupning av föreställning F7 är även 
den logisk och alternativ då ett tydligare mönster för argumentationen klar-
görs nämligen att U är energiöverföringen som värme och inte förändring-
en i inre energi. Studenterna argumenterar således för när U = q och inte 
när H = q, vilket medför att de väljer ett felaktigt svarsalternativ. 
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 Den avslutande föreställningen F9 indikerar att studenterna tolkar frågan 
och figuren på ett alternativt sätt än tänkt, vilket medför att svaren är relate-
rade till tolkningarna. Föreställningen blir därmed logisk eftersom studenter-
nas tolkning medför tydliga alternativa problemställningar.  

Genom att argumentera för de olika föreställningarna framkommer den 
relativt grova indelning som grupperingen underliggande/logisk medfört. De 
stora skillnaderna mellan underliggande och logiska föreställningar är att de 
underliggande primärt indikerar hur studenterna tillämpar begreppen (jfr. 
Carson, 2001) medan de logiska föreställningarna är argumenten till ett fåtal 
uppgifter där endast ett svarsalternativ är korrekt (jfr. Sözbilir, 2001). En 
underliggande föreställning är således mer generell och förutsättningslös än 
en logisk föreställning och även mer rörlig på kontinuumet. Med det menas 
att den underliggande föreställningen inte utgår från ett förutbestämt svar 
som den jämförs med. Den beskriver istället hur studenten tillämpar begrep-
pen oavsett om studentens svar är korrekt eller inte. Den når således bortom 
diskussionen om rätt/fel svar, vilket är centralt i Grundad teori (ex. Bryant & 
Charmaz, 2010; Charmaz, 2005, 2006; Corbin & Strauss, 2008; Glaser & 
Strauss, 1967).  

Eftersom dataanalysen utgått från empirin har det datareduktionistiska 
synsättet medfört att en föreställning är uppbyggd av flera empiriska möns-
ter. Föreställningen är oftast mer generell och mer abstrakt än varje enskilt 
studentsvar, men ibland råder ett, ett till ett förhållande mellan studentens 
föreställning och den konstruerade föreställningen, exempelvis S7 (HST1a 
5b, U7b) Det måste vara B det också för att volymen är konstant så inget 
arbete utförs all energi går till värme som är ett typexempel för föreställning 
F7 Entalpiförändringen är värmet då inget arbete sker.  

Eftersom både de underliggande föreställningarna och de logiska före-
ställningarna är uppbyggda på mönster som framträder kan föreställningarna 
förefalla mer lika än de, de facto, är. Förfarandet är emellertid en följd av hur 
en föreställning definieras i dataanalysen samt hur de konstruerats för att få 
mönstren att framträda begripligt. Likheterna mellan de underliggande och 
logiska föreställningarna beror således även på presentationssättet i denna 
avhandling. Dataanalytiskt är emellertid skillnaderna större.  

För att avsluta diskussionen om grupperingen av föreställningarna är det 
viktigt att betona att en föreställning antingen inkluderar eller exkluderar 
påståenden, motiveringar och beskrivningar. Definitionen av föreställningen 
är således att betrakta som logisk och utan den egenskapen fyller föreställ-
ningen ingen funktion. Eftersom alla föreställningar är definierade är de 
logiska, men i avhandlingsarbetet har logisk också tillämpats för att beskriva 
några av de konstruerade föreställningarna. De konstruerade föreställningar-
na hade alltså kunnat etiketteras på ett annat sätt.  
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och tekniskt arbete, på dessa utbildningsnivåer är tydligt definierade som 
beroende av både volymen och trycket, blir konsekvensen att analysverkty-
get beskriver flera alternativa sätt att uppfatta arbetet som sker. Föreställ-
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de F3, F2, F5, F4, F1.  
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6.10.2 Relationen mellan de konstruerade föreställningarna 
Föreställningarna är relaterade till varandra på olika sätt, men gemensamt för 
dem, är att de alla beskriver unika egenskaper i studenternas svar. De är där-
för logiskt disjunkta men kan exempelvis förekomma parallellt och ett svar 
kan ibland beskrivas med flera föreställningar. I exemplen nedan tydliggörs 
några av de relationer som finns mellan föreställningarna.  

Relation R1: För olika föreställningar används samma svar som evidens 

Att ett svar ingår som evidens för olika föreställningar implicerar inte att 
föreställningarna per automatik beror på varandra utan föreställningarna är 
disjunkta och indikerar olika ämnesteoretiska innebörder. Däremot kan före-
ställningarna tillämpas parallellt i ett dataanalytiskt syfte, exempelvis kan 
föreställning F4 (entalpi är en energiform) och föreställning F5 (entalpi och 
entalpiförändring beskriver liknande aspekter av en kemisk reaktion) använ-
das parallellt för att beskriva följande students svar S1 (HST1a 5b, U7b) I 
fall (B) är volymen konstant  H=E I fall (A) är volymen varierande 
expansionen kräver energi som entalpin annars hade fått HE. Föreställ-
ning F4 appliceras på grund av att expansionen kräver energi som entalpin 
annars hade fått. Föreställning F5 appliceras på grund av att studenten ut-
trycker entalpin och relaterar det till HE. Om empirin exempelvis inne-
håller ett uttalande som entalpi är energiförändringen, hade en komponent i 
studentens svar således fungerat som evidens för två olika föreställningar. 
Eftersom föreställningarna är disjunkta innebär det i detta fall inget problem. 

Relation R2: Logiskt liknande föreställningar 

Om föreställningar är logiskt liknande innebär det till exempel att en före-
ställning kan medföra en annan eftersom logiken i definitionerna för före-
ställningarna påminner om varandra. Ett exempel är föreställningen F7 en-
talpiförändringen är värmet då inget arbete sker, samt föreställning F8 ental-
piförändringen är värmet eftersom energiöverföringen som värme är U. 
Samma exempel som ovan kan användas för att exemplifiera relationerna 
mellan föreställningarna S1 (HST1a 5b, U7b) I fall (B) är volymen konstant 
 H=E I fall (A) är volymen varierande expansionen kräver energi som 
entalpin annars hade fått HE. I exemplet aktiveras föreställning F7 ef-
tersom studenten uttrycker volymen konstant  H=E. Det innebär att 
arbetet är noll eftersom V = 0 och även om relationen till arbete är implicit 
kan den antas eftersom studenterna i huvudstudien definierade entalpiföränd-
ringen som H = U + pV. Är V = 0 så är pV = 0 och H = U.  

Föreställning F8 ger en fördjupande förklaring till svaret. Frågeställning-
en löd: I vilket fall, A, B eller båda, är energiöverföringen som värme precis 
detsamma som entalpiförändringen för reaktionen? 
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Frågan innebär att studenterna ska motivera när entalpiförändringen är 
värmet (H = q), men ponera att studenterna istället uppfattar energiöverfö-
ringen som värme som U. Det innebär att studenterna istället motiverar när 
H = U. Följaktligen uppfylls likheten om volymen är konstant, pV = 0 
(F7), men den egentliga föreställningen är F8. Föreställning F7 är i detta fall 
en konsekvens av att föreställning F8 kan appliceras. Föreställningarna är 
således disjunkta även om viss logik delas och även om de flesta svar som 
kategoriserats som F8 även kategoriserats som F7, gäller inte det omvända.  

Relation R3: Föreställningarna underlättar för varandra 

Föreställningar som underlättar för varandra är disjunkta och relaterade.  
Exempelvis beskriver föreställning F6 att samma reaktion ger samma ental-
piförändring och värme. I föreställning F1 (F1.1) uttrycks att studenterna 
explicit formulerar att entalpiförändringen är värme vid konstant tryck och 
därefter väljer ett alternativ som inte stödjer den definitionen som studenter-
na själva inför. Det innebär att föreställning F6 underlättar för föreställning 
F1. Det är föreställning F6 som är det centrala budskapet, men samtidigt 
innebär en kategorisering med F6 att F1 underlättas, exempelvis S11 (HST1a 
5a, U7a) Jag anser att båda avger lika mycket värme eftersom att Entalpin 
inte förändras då man har samma produkter och reaktanter H=Hprod – 
Hreak (detta gäller dock vid konstant tryck). Studenten uttrycker explicit (det-
ta gäller dock vid konstant tryck) vilket indikerar att studenten känner till 
kravet konstant tryck men samtidigt förefaller båda avger lika mycket värme 
eftersom att Entalpin inte förändras då man har samma produkter och reak-
tanter H=Hprod – Hreak vara det egentliga svaret och det är ett typexempel 
på föreställning F6. Således nämns bara konstant tryck i förbifarten och en 
relation mellan föreställning F1 och F6 existerar således eftersom formule-
ringen av F1 tydliggör att det finns en motsägelse i studentens svar. Före-
ställning F6 är en föreställning som underlättar för föreställning F1.   

De olika relationerna visualiseras nedan i figur 6.15. I figuren har föreställ-
ning F4 och F5 lyfts upp till en mer generell nivå eftersom de kan tillämpas 
med alla övriga föreställningar (R1).  

 
Figur 6.15. Visuell beskrivning av möjliga relationer mellan olika föreställningar. 
Tunna streckade linjer - - - indikerar relation R1. Tjocka heldragna linjer indikerar 
relation R2 och tjocka prickade linjer indikerar relation R3. 
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I figur 6.15 beskrivs några av de redan nämnda relationerna samt ytterligare 
några utvalda. I den vänstra delen av figuren grupperas de föreställningar 
som är relaterade till arbete och tryckvolymarbete, medan övriga föreställ-
ningar grupperas för sig i figurens högra del. Det finns även relationer mel-
lan F1, F6 och föreställningarna om arbete och tryckvolymarbete, men för att 
underlätta läsningen beskrivs de inte i denna figur.  

Förutom redan nämnda exempel ovan ingår i figur 6.15 föreställning F2 
Om inte en förändring i en artefakts position kan iakttas är arbetet, då en 
kemisk reaktion sker svårt för studenten att identifiera.  Föreställningen är 
disjunkt och kan tillämpas parallellt med övriga föreställningar om arbete 
och tryckvolymarbete. Eftersom föreställningarna F7 och F8 baseras på att 
arbetet explicit eller implicit uttrycks av studenten finns en logisk relation 
mellan föreställningarna och föreställning F3 Arbete är en funktion av voly-
men oavsett tryckets egenskaper. Föreställning F3 förutsätter att arbete ut-
trycks och är uppbyggd av en logisk matris där villkoren tryck och volym 
ingår. Eftersom studenterna uttrycker arbete på frågor som inte täcks av fö-
reställning F7 och F8 krävs de inte för att föreställning F3 ska kunna tilläm-
pas.  

Relationen mellan föreställning F1 och föreställning F6 är redan nämnd 
ovan, men i ett mönster (M3) i föreställning F9 Alternativ tolkning av upp-
ställning ger alternativ logik finns en logiskt liknande beskrivning. Den al-
ternativa logiken är att öppen/stängd ventil tolkas som öppet eller slutet sy-
stem och eftersom ventilen i uppställning A (se bilaga 22) är öppen försvin-
ner vätgas och därmed ändras substansmängden. Att substansmängden är 
densamma i båda uppställningarna är en av de centrala aspekterna i före-
ställning F6. Av den anledningen finns en logisk likhet mellan föreställning-
arna, men de indikerar samtidigt olika aspekter av teoribildningen. 

6.11 Hur gick det för studenterna?  
I detta avsnitt presenteras dels hur studenterna i de olika studierna svarade på 
alla frågor, dels om kvalitativa/konceptuella frågor hade någon inverkan på 
hur det gick för huvudstudiens studenter under tentamina. Avsnittet är upp-
delat per studie och avslutas med ett sammanfattande resultat och förankring 
i tidigare forskning. 

6.11.1 Hur lyckas studenterna i huvudstudien på de skriftliga 
uppgifterna? 
I de frekvenser som presenteras nedan ingår endast de skriftliga uppgifterna i 
huvudstudien. Frekvenserna presenteras i tabellform per datainsamling och 
därefter tolkas de innan den statistiska analysen genomförs. I tabell 6.20 – 
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6.25 beskrivs om studenten svarat rätt/fel på en aktuell uppgift vid ett datain-
samlingstillfälle. Ett rätt svar är relaterat till den beskrivna vetenskapliga 
teorin, men då gråzoner självklart existerar är somliga svar betydligt svårare 
att avgöra om de är rätt eller fel. Rätt och fel är även kontextuellt, det vill 
säga att även om svaret avviker från det förväntade svaret på uppgiften, kan 
det vara korrekt. Dessa svar är markerade i tabellen men notera att ingen 
ytterligare tolkning om varför svaret blir fel genomförs i detta avsnitt, utan 
läsaren hänvisas till avsnitt 6.1 – 6.9. Hur studenten beskri-
ver/motiverar/resonerar, etcetera, sammanfattas efter varje tabell.  

Tabell 6.20. Beskrivning av om studentens svar på enkät 1 är rätt eller fel. √ = rätt, X 
= fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift om 
entalpi/entalpiförändring 

Student S 
Uppgift 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1b^ (U1b) X X X X X X X - X X X X 
1c^ (U1c) X X X - - - X - X - - X 
1d^ (U1d) A X  

B X 
C  
D  

A   
B Ö 
C Ö 
D X 

A Ö  
B X 
C X 
D Ö 

A X 
B - 
C - 
D X 

A -  
B - 
C - 
D - 

A -  
B - 
C - 
D - 

A Ö 
B X 
C X 
D Ö 

A - 
B - 
C - 
D - 

A X  
B X 
C X 
D X 

A - 
B - 
C - 
D - 

A - 
B - 
C - 
D - 

A X  
B Ö 
C X 
D X 

1e^ (U1e) - X X X X X X X X X X X 
1f^ X X X  -  X -  X -  
1g^ X  X  - X X -  X - X 
2b (U2b) - - - - - - - - - - - X 
2d (U2d) - - - - - - Ö - - - - X 
3a (U3a) Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö X Ö Ö Ö X 
3b (U3b) Ö Ö X X X Ö Ö Ö X X Ö Ö 
4a Ö   Ö - X Ö Ö Ö - Ö  
4b (U4b) X X  X - - X  Ö X X  
4c (U4c) X - X - X - X Ö X Ö - X 
4d X Ö Ö - X - - Ö Ö - - X 
4e (U4e) X X X - X - X X X - X X 
4f (U4f)  X Ö - - Ö - Ö Ö Ö - - Ö 
5a             
5b       X X X    
5c (U5c)     X    X   X 
5d (U5d) X  X X X    X    
5e (U5e)   X          
5f    X         
5g X        X    
6a X Ö X Ö X Ö Ö Ö X X Ö - 
6b^ - X Ö - - -  - - - - - 
6c X Ö X Ö X - X √ X - - - 

Eftersom tabell 6.20 beskriver svar från enkät 1 (se bilaga 9) ingår inte dessa 
i studentens betyg och därför ges endast en kortfattad tolkning av densamma. 
Av de totalt 348 svaren (29×12) är 88 (25,3 %) rätt med avseende på den 
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I figur 6.15 beskrivs några av de redan nämnda relationerna samt ytterligare 
några utvalda. I den vänstra delen av figuren grupperas de föreställningar 
som är relaterade till arbete och tryckvolymarbete, medan övriga föreställ-
ningar grupperas för sig i figurens högra del. Det finns även relationer mel-
lan F1, F6 och föreställningarna om arbete och tryckvolymarbete, men för att 
underlätta läsningen beskrivs de inte i denna figur.  

Förutom redan nämnda exempel ovan ingår i figur 6.15 föreställning F2 
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trycks och är uppbyggd av en logisk matris där villkoren tryck och volym 
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reställning F7 och F8 krävs de inte för att föreställning F3 ska kunna tilläm-
pas.  

Relationen mellan föreställning F1 och föreställning F6 är redan nämnd 
ovan, men i ett mönster (M3) i föreställning F9 Alternativ tolkning av upp-
ställning ger alternativ logik finns en logiskt liknande beskrivning. Den al-
ternativa logiken är att öppen/stängd ventil tolkas som öppet eller slutet sy-
stem och eftersom ventilen i uppställning A (se bilaga 22) är öppen försvin-
ner vätgas och därmed ändras substansmängden. Att substansmängden är 
densamma i båda uppställningarna är en av de centrala aspekterna i före-
ställning F6. Av den anledningen finns en logisk likhet mellan föreställning-
arna, men de indikerar samtidigt olika aspekter av teoribildningen. 

6.11 Hur gick det för studenterna?  
I detta avsnitt presenteras dels hur studenterna i de olika studierna svarade på 
alla frågor, dels om kvalitativa/konceptuella frågor hade någon inverkan på 
hur det gick för huvudstudiens studenter under tentamina. Avsnittet är upp-
delat per studie och avslutas med ett sammanfattande resultat och förankring 
i tidigare forskning. 

6.11.1 Hur lyckas studenterna i huvudstudien på de skriftliga 
uppgifterna? 
I de frekvenser som presenteras nedan ingår endast de skriftliga uppgifterna i 
huvudstudien. Frekvenserna presenteras i tabellform per datainsamling och 
därefter tolkas de innan den statistiska analysen genomförs. I tabell 6.20 – 
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6.25 beskrivs om studenten svarat rätt/fel på en aktuell uppgift vid ett datain-
samlingstillfälle. Ett rätt svar är relaterat till den beskrivna vetenskapliga 
teorin, men då gråzoner självklart existerar är somliga svar betydligt svårare 
att avgöra om de är rätt eller fel. Rätt och fel är även kontextuellt, det vill 
säga att även om svaret avviker från det förväntade svaret på uppgiften, kan 
det vara korrekt. Dessa svar är markerade i tabellen men notera att ingen 
ytterligare tolkning om varför svaret blir fel genomförs i detta avsnitt, utan 
läsaren hänvisas till avsnitt 6.1 – 6.9. Hur studenten beskri-
ver/motiverar/resonerar, etcetera, sammanfattas efter varje tabell.  

Tabell 6.20. Beskrivning av om studentens svar på enkät 1 är rätt eller fel. √ = rätt, X 
= fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift om 
entalpi/entalpiförändring 

Student S 
Uppgift 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1b^ (U1b) X X X X X X X - X X X X 
1c^ (U1c) X X X - - - X - X - - X 
1d^ (U1d) A X  

B X 
C  
D  

A   
B Ö 
C Ö 
D X 

A Ö  
B X 
C X 
D Ö 

A X 
B - 
C - 
D X 

A -  
B - 
C - 
D - 

A -  
B - 
C - 
D - 

A Ö 
B X 
C X 
D Ö 

A - 
B - 
C - 
D - 

A X  
B X 
C X 
D X 

A - 
B - 
C - 
D - 

A - 
B - 
C - 
D - 

A X  
B Ö 
C X 
D X 

1e^ (U1e) - X X X X X X X X X X X 
1f^ X X X  -  X -  X -  
1g^ X  X  - X X -  X - X 
2b (U2b) - - - - - - - - - - - X 
2d (U2d) - - - - - - Ö - - - - X 
3a (U3a) Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö X Ö Ö Ö X 
3b (U3b) Ö Ö X X X Ö Ö Ö X X Ö Ö 
4a Ö   Ö - X Ö Ö Ö - Ö  
4b (U4b) X X  X - - X  Ö X X  
4c (U4c) X - X - X - X Ö X Ö - X 
4d X Ö Ö - X - - Ö Ö - - X 
4e (U4e) X X X - X - X X X - X X 
4f (U4f)  X Ö - - Ö - Ö Ö Ö - - Ö 
5a             
5b       X X X    
5c (U5c)     X    X   X 
5d (U5d) X  X X X    X    
5e (U5e)   X          
5f    X         
5g X        X    
6a X Ö X Ö X Ö Ö Ö X X Ö - 
6b^ - X Ö - - -  - - - - - 
6c X Ö X Ö X - X √ X - - - 

Eftersom tabell 6.20 beskriver svar från enkät 1 (se bilaga 9) ingår inte dessa 
i studentens betyg och därför ges endast en kortfattad tolkning av densamma. 
Av de totalt 348 svaren (29×12) är 88 (25,3 %) rätt med avseende på den 
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undersökta teorin och ytterligare 53 (15,2 %) är rätt om även de icke-
förväntade svaren inkluderas. En majoritet av de rätta svaren ges i uppgift 5, 
vilket måste vägas in då tabellen tolkas. I uppgift 5 ska studenterna endast 
etikettera en beskrivning som antingen tillstånd eller process. Koppling till 
arbete och värme finns och av de 84 svaren är 69 korrekta. Hur väl studen-
terna lyckas skiljer sig emellertid; inom uppgift 5 är det exempelvis fler stu-
denter som beskriver följande tre påståenden felaktigt: 5b En bil kör med 
hastigheten 90km/h, 5c Man har en blandning av vätgas och syrgas i en bal-
long, 5d En glödlampa lyser. Vidare visar tabell 6.20 att 115 (33 %) av sva-
ren är felaktiga samt 92 (26,4 %) är icke-svar. I uppgifter om entalpi och 
entalpiförändringar (1b-g, 6b, totalt 120 svar) genereras totalt elva korrekta 
svar (9,2 %) och ytterligare sex (5 %) övriga korrekta svar. Av dessa 17 svar 
är sju korrekta beskrivningar av exoterm/endoterm, vilket indikerar att stu-
denterna då de börjar sin utbildning, känner till etiketten exoterm/endoterm i 
större utsträckning än teorin som medför att reaktionen etiketteras som exo-
term/endoterm. Gibbs energi (2b) och entropi (2d) kan i stort betraktas som 
okända för studenterna. Relationen mellan energi – värme (3a) och värme – 
arbete (3b) beskrivs i stort sett fysikaliskt och därför är de kodade som Icke-
förväntade korrekta svar. I detta fall innebär det att studenternas förklaringar 
är rätt, men teoretiskt finns flera rätta svar och inget förväntat svar att jämfö-
ra med. Det framkommer emellertid i tabellen att uppgifterna 3ab och 4a-f 
om arbete genererar ett spritt resultat. Relationen mellan arbete, värme och 
energi framstår som relativt otydlig före undervisning.    

Tabell 6.21. Beskrivning av om studentens svar på tentamen 1a är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift 
om entalpi/entalpiförändring 

Uppgift 
Student S 

4a^ 
(U6a) 

4b^ 
(U6b) 

5a 
(U7a) 

5b^ 
(U7b) 

1 X X X X 
2   X X 
4   X X 
5 - - X  
6 - - - - 
7  -  X 
8  X Ö  
11  X X X 
12 - - X X 
13 X - X X 
14 - - - - 
15 - - X X 
16 - - - - 
17   X X 
18   X X 
19   X X 
20 X X X X 
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Av de 17 studenter som genomför den första tentamen (se bilaga 10) framgår 
ur tabell 6.21 att åtta ger ett exempel som uppfyller att entalpiförändringen är 
skild från förändringen i inre energi (4a) samt att fem studenter korrekt mo-
tiverar sitt exempel (4b). Vidare syns att två studenter korrekt beskriver i 
vilken uppställning värmet är störst (5a) samt att två studenter ger ett korrekt 
svar angående entalpiförändringen som värme (5b). Frekvenserna i tabell 
6.19 indikerar att studenterna för det första har problem att ge ett exempel 
som uppfyller olikheten och därefter motivera exemplet, för det andra att 
avgöra om en process vid konstant volym avger lika stort, större eller mindre 
värme än en process vid konstant tryck samt för det tredje avgöra när det 
avgivna värmet motsvarar entalpiförändringen.  

Tabell 6.22. Beskrivning av om studentens svar på tentamen 1b är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift 
om entalpi/entalpiförändring 

Uppgift 
Student S 

9a 
(U8a) 

9b^ 
(U8b) 

10 
(U9) 

11a 11b 12 

1  -   Ö X 
2  X   Ö  
4 Ö X X X X X 
5  X  X X - 
6  - X - - - 
7  X    X 
8 - - Ö - -  
11  X Ö    
13  X  X X - 
14  X X  X X 
15 X X X X X  
16  X - - - - 
17  Ö Ö   X 
18  X  X - - 
19  - X  - - 
21 - - Ö  - - 

I tabell 6.22 över svar i tentamen 1b (se bilaga 11) syns att studenterna lyck-
ats olika bra på de ingående uppgifterna. Frågan som inkluderar begreppet 
entalpi och dess förändring är 9ab. På 9a ska studenten beskriva förångning, 
vilket 13 av 16 studenter gör korrekt. På den efterföljande frågan ska studen-
terna beskriva varför entalpiförändringen vid förångning och förändring i 
inre energi vid förångning skiljer sig åt. En student gör det med hjälp av 
arbete.  

På fråga 10, om bindningsenergi, väljer sex av 16 studenter att det alterna-
tiv som bäst beskriver den energi som frigörs är att bindningar både bryts 
och bildas. Ytterligare fyra studenter väljer det alternativ som beskriver att 
bindningar bildas. På en liknande uppgift om bindningsenergi, fråga 12, 
beskriver fyra studenter korrekt med hjälp av kemisk bindning hur energi 
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undersökta teorin och ytterligare 53 (15,2 %) är rätt om även de icke-
förväntade svaren inkluderas. En majoritet av de rätta svaren ges i uppgift 5, 
vilket måste vägas in då tabellen tolkas. I uppgift 5 ska studenterna endast 
etikettera en beskrivning som antingen tillstånd eller process. Koppling till 
arbete och värme finns och av de 84 svaren är 69 korrekta. Hur väl studen-
terna lyckas skiljer sig emellertid; inom uppgift 5 är det exempelvis fler stu-
denter som beskriver följande tre påståenden felaktigt: 5b En bil kör med 
hastigheten 90km/h, 5c Man har en blandning av vätgas och syrgas i en bal-
long, 5d En glödlampa lyser. Vidare visar tabell 6.20 att 115 (33 %) av sva-
ren är felaktiga samt 92 (26,4 %) är icke-svar. I uppgifter om entalpi och 
entalpiförändringar (1b-g, 6b, totalt 120 svar) genereras totalt elva korrekta 
svar (9,2 %) och ytterligare sex (5 %) övriga korrekta svar. Av dessa 17 svar 
är sju korrekta beskrivningar av exoterm/endoterm, vilket indikerar att stu-
denterna då de börjar sin utbildning, känner till etiketten exoterm/endoterm i 
större utsträckning än teorin som medför att reaktionen etiketteras som exo-
term/endoterm. Gibbs energi (2b) och entropi (2d) kan i stort betraktas som 
okända för studenterna. Relationen mellan energi – värme (3a) och värme – 
arbete (3b) beskrivs i stort sett fysikaliskt och därför är de kodade som Icke-
förväntade korrekta svar. I detta fall innebär det att studenternas förklaringar 
är rätt, men teoretiskt finns flera rätta svar och inget förväntat svar att jämfö-
ra med. Det framkommer emellertid i tabellen att uppgifterna 3ab och 4a-f 
om arbete genererar ett spritt resultat. Relationen mellan arbete, värme och 
energi framstår som relativt otydlig före undervisning.    

Tabell 6.21. Beskrivning av om studentens svar på tentamen 1a är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift 
om entalpi/entalpiförändring 

Uppgift 
Student S 

4a^ 
(U6a) 

4b^ 
(U6b) 

5a 
(U7a) 

5b^ 
(U7b) 

1 X X X X 
2   X X 
4   X X 
5 - - X  
6 - - - - 
7  -  X 
8  X Ö  
11  X X X 
12 - - X X 
13 X - X X 
14 - - - - 
15 - - X X 
16 - - - - 
17   X X 
18   X X 
19   X X 
20 X X X X 
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Av de 17 studenter som genomför den första tentamen (se bilaga 10) framgår 
ur tabell 6.21 att åtta ger ett exempel som uppfyller att entalpiförändringen är 
skild från förändringen i inre energi (4a) samt att fem studenter korrekt mo-
tiverar sitt exempel (4b). Vidare syns att två studenter korrekt beskriver i 
vilken uppställning värmet är störst (5a) samt att två studenter ger ett korrekt 
svar angående entalpiförändringen som värme (5b). Frekvenserna i tabell 
6.19 indikerar att studenterna för det första har problem att ge ett exempel 
som uppfyller olikheten och därefter motivera exemplet, för det andra att 
avgöra om en process vid konstant volym avger lika stort, större eller mindre 
värme än en process vid konstant tryck samt för det tredje avgöra när det 
avgivna värmet motsvarar entalpiförändringen.  

Tabell 6.22. Beskrivning av om studentens svar på tentamen 1b är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift 
om entalpi/entalpiförändring 

Uppgift 
Student S 

9a 
(U8a) 

9b^ 
(U8b) 

10 
(U9) 

11a 11b 12 

1  -   Ö X 
2  X   Ö  
4 Ö X X X X X 
5  X  X X - 
6  - X - - - 
7  X    X 
8 - - Ö - -  
11  X Ö    
13  X  X X - 
14  X X  X X 
15 X X X X X  
16  X - - - - 
17  Ö Ö   X 
18  X  X - - 
19  - X  - - 
21 - - Ö  - - 

I tabell 6.22 över svar i tentamen 1b (se bilaga 11) syns att studenterna lyck-
ats olika bra på de ingående uppgifterna. Frågan som inkluderar begreppet 
entalpi och dess förändring är 9ab. På 9a ska studenten beskriva förångning, 
vilket 13 av 16 studenter gör korrekt. På den efterföljande frågan ska studen-
terna beskriva varför entalpiförändringen vid förångning och förändring i 
inre energi vid förångning skiljer sig åt. En student gör det med hjälp av 
arbete.  

På fråga 10, om bindningsenergi, väljer sex av 16 studenter att det alterna-
tiv som bäst beskriver den energi som frigörs är att bindningar både bryts 
och bildas. Ytterligare fyra studenter väljer det alternativ som beskriver att 
bindningar bildas. På en liknande uppgift om bindningsenergi, fråga 12, 
beskriver fyra studenter korrekt med hjälp av kemisk bindning hur energi 
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frigörs då metan förbränns. På fråga 11ab, väljer åtta studenter korrekt ener-
gidiagram för reaktionen mellan natrium och klorgas. Fem studenter förkla-
rar eller motiverar även sitt val korrekt.  

Dessa resultat indikerar två problematiska aspekter, dels entalpiföränd-
ringen i förhållande till förändringen i inre energi, dels hur studenten tilläm-
par teorin om bindningar och bindningsenergi.  

Tabell 6.23. Beskrivning av om studentens svar på tentamen 2a är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar,  

Uppgift 
Student S 

1 2a 2b 2c 2d 2e 4 
(U10) 

1      X  
2  X    X  
4  X X X  X X 
5      X X 
6      X - 
7      X - 
9      X - 
11      - - 
13 X    X X X 
14      X X 
15      X X 
16      X - 
17      X  
18    X   X 
19     X X - 
21 X  - X X - - 
22 X    X X X 

Alla uppgifter i tabell 6.23 berör kemisk jämvikt. Den första uppgiften för 
studenten är att beskriva kemisk jämvikt (se bilaga 12). Av de 17 studenterna 
beskriver 14 att koncentration eller substansmängd är konstant på båda sidor 
eller att hastigheten åt höger och vänster är konstant. Det är exakt enligt det 
förväntade svaret på den aktuella tentamen. På fråga 2 ska studenterna be-
skriva hur olika faktorer påverkar olika definierade jämvikter. De stora pro-
blemen är temperaturen för en endoterm homogen gasjämvikt (2d) samt om 
totaltrycket i samma jämvikt hålls konstant då inert gas tillförs (2e).  

På uppgift 4, jämvikten mellan kalciumkarbonat och kalciumoxid plus 
koldioxid vid 25 ⁰C och 1 atm koldioxidtryck då jämviktskonstanten är gi-
ven till Kp = 1,6·10-23, är det tre studenter som identifierar att det initiala 
trycket koldioxid är för stort för att kalciumkarbonaten ska sönderfalla118.  

                               
118 I Thomas och Schwenz (1998) studie som frågeformuleringen baserats på är koldioxid 
även atmosfär. Det medför en felaktighet i deras resonemang och att studiens validitet påver-
kas (Goedhart & Kaper, 2002). På grund av det efterfrågar fråga 4 (U10) explicit varför kalci-
umkarbonaten inte sönderfaller och om studenterna lägger märke till att koldioxidtrycket är 
för stort, vilket Goedhart och Kaper påpekat som bristen i originalpublikationen.  

 205

Tabell 6.24. Beskrivning av om studentens svar på tentamen 2b är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, Dab = ett svar med maximal poäng a där 
studenten erhåller b poäng och endast delar av svaret är korrekta, - = inget tolk-
ningsbart svar, ^ = uppgift om entalpi/entalpiförändring 

Uppgift 
Student S 

1a 1b 1c 2 3^ 4a 4b 4c 4d 4e 4f 5 6d 

1 X X  D21 D84 X       D21 
2 X X X D21 D84 X    X   - 
4 X X X D21 D83 X    X   X 
5 X X - D21 D82 X X     - D21 
7 X   D21 - X X   X   X 
9 X X - D21 D85 X X X  X   X 
11   X D21 D84 X       X 
13 Ö - - D21 X  X   X   - 
14 - - - D21 D82 X X   X   X 
15 - X - X D84 X X X X X X  D21 
16 - - - D21 -     - -  - 
17 X X X  D84 X    X   X 
18 X X   D86 X    X   X 
22 X Ö X X D81 X    X   X 

I tabell 6.24 syns att T2b (se bilaga 13) innehåller enklare formulerade och 
mer komplexa frågor. Ett exempel på det förstnämnda är frågorna 1a-c och 
ett exempel på det sistnämnda är fråga 3. Det framkommer i frågorna 1a-b 
att studenterna i stor utsträckning felaktigt beskriver hur koncentration (vo-
lym) och temperatur påverkar värdet på jämviktskonstanten korrekt samt att 
storleken på jämviktskonstanten (1c) indikerar hur snabbt reaktionen sker. 
Totalt är åtta svar och beskrivningar korrekta av 42 möjliga. Även fråga 2 
handlar om jämvikter, men i detta fall med avseende på entropi och Gibbs 
energi. Två studenter beskriver både entropi och Gibbs energi medan tio 
studenter endast beskriver att G = 0.  

Vidare beskrivs i tabell 6.24 att ingen student förklarar endoterm/exoterm 
upplösning av salter, fråga 3, korrekt med avseende på entalpi, Gibbs fria 
energi, entropi samt bindningar. Anledningen till att de flesta studenter får 
delpoäng är för att endast vissa efterfrågade begrepp är inkluderade i moti-
veringen. I de efterföljande frågorna 4a-f undersöks olika aspekter av be-
greppet entropi. Totalt ingår 84 svar om entropi och i tabell 6.24 syns att 
studenterna lyckas olika bra med att svara på och motivera dessa Ja/Nej – 
frågor. Totalt ges 51 korrekta svar (61 %) men det är stor variation beroende 
på vilken fråga som avses. Den första frågan (4a) undersöker om studenten 
känner till isotermal entropiförändring, exempelvis då vatten förångas. Två 
av 14 studenter motiverar att en entropiförändring inte behöver medföra en 
förändring i temperaturen och ytterligare nio studenter använder   , 
eller någon omskrivning av formeln för att motivera att en temperaturänd-
ring sker. Isotermal entropiförändring är alltså problematisk. 
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frigörs då metan förbränns. På fråga 11ab, väljer åtta studenter korrekt ener-
gidiagram för reaktionen mellan natrium och klorgas. Fem studenter förkla-
rar eller motiverar även sitt val korrekt.  

Dessa resultat indikerar två problematiska aspekter, dels entalpiföränd-
ringen i förhållande till förändringen i inre energi, dels hur studenten tilläm-
par teorin om bindningar och bindningsenergi.  

Tabell 6.23. Beskrivning av om studentens svar på tentamen 2a är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar,  

Uppgift 
Student S 

1 2a 2b 2c 2d 2e 4 
(U10) 

1      X  
2  X    X  
4  X X X  X X 
5      X X 
6      X - 
7      X - 
9      X - 
11      - - 
13 X    X X X 
14      X X 
15      X X 
16      X - 
17      X  
18    X   X 
19     X X - 
21 X  - X X - - 
22 X    X X X 

Alla uppgifter i tabell 6.23 berör kemisk jämvikt. Den första uppgiften för 
studenten är att beskriva kemisk jämvikt (se bilaga 12). Av de 17 studenterna 
beskriver 14 att koncentration eller substansmängd är konstant på båda sidor 
eller att hastigheten åt höger och vänster är konstant. Det är exakt enligt det 
förväntade svaret på den aktuella tentamen. På fråga 2 ska studenterna be-
skriva hur olika faktorer påverkar olika definierade jämvikter. De stora pro-
blemen är temperaturen för en endoterm homogen gasjämvikt (2d) samt om 
totaltrycket i samma jämvikt hålls konstant då inert gas tillförs (2e).  

På uppgift 4, jämvikten mellan kalciumkarbonat och kalciumoxid plus 
koldioxid vid 25 ⁰C och 1 atm koldioxidtryck då jämviktskonstanten är gi-
ven till Kp = 1,6·10-23, är det tre studenter som identifierar att det initiala 
trycket koldioxid är för stort för att kalciumkarbonaten ska sönderfalla118.  

                               
118 I Thomas och Schwenz (1998) studie som frågeformuleringen baserats på är koldioxid 
även atmosfär. Det medför en felaktighet i deras resonemang och att studiens validitet påver-
kas (Goedhart & Kaper, 2002). På grund av det efterfrågar fråga 4 (U10) explicit varför kalci-
umkarbonaten inte sönderfaller och om studenterna lägger märke till att koldioxidtrycket är 
för stort, vilket Goedhart och Kaper påpekat som bristen i originalpublikationen.  
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Den andra frågan (4b) undersöker om alla spontana processer har en en-
tropiförändring för systemet som är större än noll. Åtta av 14 studenter moti-
verar korrekt motsatsen att entropiförändringen för ett system kan vara nega-
tiv. Den tredje frågan (4c) undersöker om den totala entropin alltid är kon-
stant. Tolv av 14 studenter motiverar att den totala entropin alltid ökar. Det 
innebär att fyra studenter dels beskriver att den totala entropin ökar, dels 
beskriver, på 4b, att systemets entropiförändring måste vara större än noll. 
Den fjärde frågan (4d) undersöker om ett ämne A alltid har högre entropi i 
gasfas än i vätskefas. Tolv av 14 studenter motiverar korrekt att ett ämnes 
entropi alltid ökar från vätskefas till gasfas. Den femte frågan (4e) undersö-
ker det mer generella påståendet om ett ämne alltid har högre entropi i gasfas 
än alla ämnen i fast fas. Tre av 14 studenter motiverar att det beror på vilka 
ämnen som jämförs. I den sjätte frågan (4f) undersöks om två ämnen har 
samma entropi då temperaturen är 25 ⁰C. Tolv av 14 studenter motiverar att 
entropin skiljer sig åt och nio av dessa hänvisar till tabell. Det innebär att 
studenten känner till att entropin ökar då ett specifikt ämne går från vätske-
fas till gasfas (4d) samt att två gaser har olika entropivärden (4f) samtidigt 
som en gas alltid har högre entropivärde än alla fasta ämnen (4e). Det tyder 
således på ett ytterligare starkt mantra: entropin för gaser är större än för 
vätskor som är större än för fasta ämnen. 

Fråga 5 i tentamen undersöker om studenterna känner till vilka villkor 
som måste råda då Gibbs (fria) energi ska kunna tillämpas. Tolv av 14 stu-
denter beskriver korrekt att G⁰ = H⁰ - TS⁰ exempelvis kräver att trycket 
och temperaturen ska vara konstanta. Slutligen ges endast partiellt korrekta 
beskrivningar då studenten måste utgå från kemisk bindning för att förklara 
varför ökad temperatur medför att jämvikten    för-
skjuts119.  
  

                               
119 Som relevant kuriosa kan nämnas att studenterna gick igenom exakt samma uppgift, fast 
omvänd reaktion, lektionerna innan tentamen. De har således lösningarna i sina medhavda 
anteckningar. Om inte den informationen ges kan frågeställningen anses tämligen komplice-
rad. Resonemanget är högre temperatur => mer rörelse => mer energi tillgänglig => enklare 
att bryta bindningarna => mer NO2(g) bildas. 
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Tabell 6.25. Beskrivning av om studentens svar på enkät 2 är rätt eller fel. √ = rätt, X 
= fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift om 
entalpi/entalpiförändring 

Student S 
Uppgift 

S1 S5 S11 S15 S17 S18 

1a^ (U1b) X X X X X - 
1b^ (U1c)  X X X X - 
1c^ (U1d) A 

B 
C 
D 

A- 
B- 
C- 
D- 

A- 
B- 
C- 
D- 

A- 
B- 
C- 
D- 

AÖ 
BÖ 
CÖ 
DÖ 

- 

1d^ (U1e) X X X X X - 
1e^  -    - 
2a (U2b) - X Ö X X - 
2b (U2d) -   X  - 
3a (U3a) X -  - X - 
3b (U3b) X - Ö - Ö - 
4a (U4b)  X X Ö  - 
4b (U4d) X Ö X Ö X - 
4c (U4e) X Ö Ö Ö  - 
4d (U4f) X Ö Ö Ö Ö - 
5a (U5c)  X X X  - 
5b (U5d)  X  X  - 
5c (U5e)    X  - 
6 Ö X Ö Ö X - 
7a (U7a)  - -   - 
7b^ (U7b) X - -  X - 
8 (U9)   X X  - 
9a^ X - - - X - 
9b X - - - X - 
9c^ - - - - X - 

Eftersom enkät 2 (se bilaga 14) inte påverkar studenternas betyg ges endast 
en kortfattad tolkning av tabell 6.25. För det första framgår att S18 väljer att 
lämna in en blank enkät. Om dessa 26 blanka svar bortses ifrån är totalt 32 
svar av 130 (24,6 %) rätt med avseende på den undersökta teorin. Ytterligare 
20 (15,4 %) är rätt om även de icke-förväntade inkluderas. Även i denna 
enkät finns en snedfördelning med avseende på hur mycket de olika studen-
terna svarar samt att vissa uppgifter besvaras av fler studenter än andra. Ex-
empelvis ges 21 av de korrekta samt 7 av de övriga svaren av studenterna S1 
och S17 tillsammans. Dessa studenter är också de som svarar på flest uppgif-
ter. Tabell 6.25 visar att de första grundläggande frågorna, 1a-1e, om entalpi 
och entalpiförändring genererar få korrekta svar. Endast S1 beskriver ental-
pidiagrammet korrekt, även om S17 också beskriver innebörden av dia-
grammet korrekt och utgår från energi i sin förklaring. Den enda uppgift som 
genererar övervägande korrekta svar är då studenterna beskriver skillnaden 
mellan endoterm och aktiveringsenergi.  
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Fråga 2 om Gibbs energi samt entropi ger divergerade svar. Gibbs energi 
beskrivs som en process medan entropi beskrivs som ett tillstånd. Även om 
det är få som svarar på enkäten tyder resultatet ändå på att det finns en viss 
problematik med hur studenten tillämpar ett begrepp som ett tillstånd eller en 
process. Frågorna 3ab undersöker relationen mellan energi och värme samt 
värme och arbete. På grund av att det endast är tre studenter som svarar är 
det svårt att dra några generella slutsatser, men oavsett om studenternas svar 
är korrekta eller felaktiga framträder bilden av generella fysikaliska beskriv-
ningar. Även i fråga 4 med olika situationer där arbeten ingår är beskriv-
ningarna primärt fysikaliska. Det kan inte anses vara felaktigt eftersom arbe-
te är ett fysikaliskt begrepp. En trend är att tydliga fysikaliska sammanhang 
medför att studenterna formulerar arbetet skarpare. En möjlig förklaring 
finns i fråga 5 eftersom studenterna ska besvara om energi används som en 
beskrivning av ett tillstånd eller process. Svaren indikerar att det fortfarande 
finns problem för studenterna att attribuera energi som beskrivning av ett 
tillstånd eller process. 

En fråga som indikerar att studenterna inte riktigt läst den är fråga 6. I 
frågan finns tydliga riktlinjer om tillåtna argument, exempelvis får studen-
terna inte använda tillförsel av reaktant eller bortförsel av produkt för att 
motivera jämviktsförskjutningen åt höger vid syntes av ammoniak. Inget 
svar är fullständigt och studenterna inkluderar tillförsel av reaktant eller 
bortförsel av produkt. Fråga 7 knyter an till fråga 4 om energi, värme och 
arbete. På fråga 7a ska studenterna motivera i vilken uppställning, vid kon-
stant tryck eller volym, som värmet är störst. De studenter som svarar gör det 
korrekt och svaret innehåller implicita hänvisningar till termodynamikens 
första lag. På fråga 7b ska studenterna motivera i vilket fall värmet motsva-
rar entalpiförändringen, vilket endast en student gör. Efter undervisning visar 
resultatet på multiple choice – frågan 8 att tre studenter korrekt beskriver 
relationen mellan den energi som frigörs vid förbränning av eten och bind-
ningar som bryts och bildas, men på fråga 9b beskriver ingen student på ett 
korrekt sätt hur bindningsenergin förändras då natriummetall och klorgas 
reagerar. På frågan före, 9a, ska studenterna med hjälp av relationen G = 
H – TS beskriva om nämnda reaktion är exoterm eller endoterm. Ingen 
student gör det på ett korrekt sätt och endast en student svarar på fråga 9c, 
om varför bindningsenergin och bindningsentalpin har olika numeriska vär-
den. I svaret motiveras skillnaden med arbete, men studenten argumenterar 
som om det vore en expansion, vilket inte är fallet.  

Generellt visar beskrivningen av studenternas svar i tabellerna ovan att 
det finns stora variationer, dels beroende på vilken student det är, dels bero-
ende på vilken fråga det är. Eftersom de föreställningar som genererats är för 
hela materialet, är det intressant att komplettera den bilden med det enskilda 
studentperspektivet. Ett sätt att inkludera detta perspektiv är genom att ana-
lysera hur varje students relativa medelvärde på tentamina påverkas då kvali-
tativa/konceptuella frågor ingår. 
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6.11.2 Hur påverkas studenternas resultat på huvudstudiens 
tentamina då kvalitativa/konceptuella frågor ingår? 
För att avgöra om studien har påverkat studenternas relativa medelvärden, 
och därmed eventuellt betyg, har en statistisk analys genomförts (se bilaga 
29 för rådata och beräkning). I denna analys är det studentens relativa me-
delvärden med och utan de kvalitativa/konceptuella frågorna som jämförts 
med ett t-test. Dessa test är användbara då medelvärden ska jämföras (D. S. 
Moore & McCabe, 2005). Vanligtvis jämförs exempelvis medelvärdet på en 
tentamen då en grupp av studenter fått en viss undervisning, medan en annan 
grupp fått ordinarie undervisning. Här innebär designen att den vanliga jäm-
förelsen inte går att genomföra eftersom endast en grupp existerar. Varje 
students medelvärde med/utan kvalitativa/konceptuella frågor kan inte heller 
jämföras, eftersom alla studenter får lägre poäng om svaren på de kvalitati-
va/konceptuella frågorna exkluderas. Således jämförs de relativa medelvär-
dena med/utan kvalitativa/konceptuella frågor.  

I avsnittet visas först hur varje student presterar på tentamen dels då alla 
frågor beaktas, dels då alla kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas. Re-
sultatet ges som relativt medelvärde. Därefter bestäms ett relativt medelvär-
de för alla studenter både då alla frågor beaktas och de kvalitati-
va/konceptuella frågorna exkluderas. De sistnämnda relativa medelvärdena 
analyserades med t-testet. Nollhypotesen (H0) är alltid: Det är ingen skillnad 
i medelvärde med eller utan kvalitativa/konceptuella frågor 1 = 2. Mothy-
potesen är att en skillnad finns, men i de flesta fall ställs en mer avgränsad 
mothypotes upp, eftersom ämnesdidaktisk forskning visar att det är sannolikt 
att kvalitativa/konceptuella frågor påverkar studenternas resultat negativt. I 
samtliga fall betyder (1) Treatment att de kvalitativa/konceptuella frågorna 
är borträknade från studentens relativa medelvärden och (2) är Control då det 
relativa medelvärdet baseras på samtliga uppgifter i tentamen.  

Eftersom t-testet baseras på medelvärde och standardavvikelse påverkas 
det nämnvärt när antalet informanter är lågt. Det kan användas även då n < 
15, men riktigheten påverkas och om outliers, det vill säga avvikande resul-
tat förekommer, bör det inte användas. I avhandlingen utförs t-testen i denna 
gränszon. Det påverkar resultaten starkt och även om resultaten är signifi-
kanta bör riktigheten i resultaten diskuteras (D. S. Moore & McCabe, 2005). 

För beräkning av t-värdet120 används   


 och värdet på t jämförs med 

tabell D på sista sidan i D. S. Moore och McCabe (2005).  

                               
120 1 är det relativa medelvärdet när de kvalitativa/konceptuella frågorna är exkluderade. 2 
är det relativa medelvärdet när de kvalitativa/konceptuella frågorna är inkluderade. Standard-
avvikelsen betecknas med s1 respektive s2 då kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas re-
spektive inkluderas. Antalet informanter är n1 och n2 och i denna studie är n1 = n2 eftersom 
varje student får ett relativt medelvärde med/utan de kvalitativa/konceptuella frågorna.  
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Fråga 2 om Gibbs energi samt entropi ger divergerade svar. Gibbs energi 
beskrivs som en process medan entropi beskrivs som ett tillstånd. Även om 
det är få som svarar på enkäten tyder resultatet ändå på att det finns en viss 
problematik med hur studenten tillämpar ett begrepp som ett tillstånd eller en 
process. Frågorna 3ab undersöker relationen mellan energi och värme samt 
värme och arbete. På grund av att det endast är tre studenter som svarar är 
det svårt att dra några generella slutsatser, men oavsett om studenternas svar 
är korrekta eller felaktiga framträder bilden av generella fysikaliska beskriv-
ningar. Även i fråga 4 med olika situationer där arbeten ingår är beskriv-
ningarna primärt fysikaliska. Det kan inte anses vara felaktigt eftersom arbe-
te är ett fysikaliskt begrepp. En trend är att tydliga fysikaliska sammanhang 
medför att studenterna formulerar arbetet skarpare. En möjlig förklaring 
finns i fråga 5 eftersom studenterna ska besvara om energi används som en 
beskrivning av ett tillstånd eller process. Svaren indikerar att det fortfarande 
finns problem för studenterna att attribuera energi som beskrivning av ett 
tillstånd eller process. 

En fråga som indikerar att studenterna inte riktigt läst den är fråga 6. I 
frågan finns tydliga riktlinjer om tillåtna argument, exempelvis får studen-
terna inte använda tillförsel av reaktant eller bortförsel av produkt för att 
motivera jämviktsförskjutningen åt höger vid syntes av ammoniak. Inget 
svar är fullständigt och studenterna inkluderar tillförsel av reaktant eller 
bortförsel av produkt. Fråga 7 knyter an till fråga 4 om energi, värme och 
arbete. På fråga 7a ska studenterna motivera i vilken uppställning, vid kon-
stant tryck eller volym, som värmet är störst. De studenter som svarar gör det 
korrekt och svaret innehåller implicita hänvisningar till termodynamikens 
första lag. På fråga 7b ska studenterna motivera i vilket fall värmet motsva-
rar entalpiförändringen, vilket endast en student gör. Efter undervisning visar 
resultatet på multiple choice – frågan 8 att tre studenter korrekt beskriver 
relationen mellan den energi som frigörs vid förbränning av eten och bind-
ningar som bryts och bildas, men på fråga 9b beskriver ingen student på ett 
korrekt sätt hur bindningsenergin förändras då natriummetall och klorgas 
reagerar. På frågan före, 9a, ska studenterna med hjälp av relationen G = 
H – TS beskriva om nämnda reaktion är exoterm eller endoterm. Ingen 
student gör det på ett korrekt sätt och endast en student svarar på fråga 9c, 
om varför bindningsenergin och bindningsentalpin har olika numeriska vär-
den. I svaret motiveras skillnaden med arbete, men studenten argumenterar 
som om det vore en expansion, vilket inte är fallet.  

Generellt visar beskrivningen av studenternas svar i tabellerna ovan att 
det finns stora variationer, dels beroende på vilken student det är, dels bero-
ende på vilken fråga det är. Eftersom de föreställningar som genererats är för 
hela materialet, är det intressant att komplettera den bilden med det enskilda 
studentperspektivet. Ett sätt att inkludera detta perspektiv är genom att ana-
lysera hur varje students relativa medelvärde på tentamina påverkas då kvali-
tativa/konceptuella frågor ingår. 

 209

6.11.2 Hur påverkas studenternas resultat på huvudstudiens 
tentamina då kvalitativa/konceptuella frågor ingår? 
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det nämnvärt när antalet informanter är lågt. Det kan användas även då n < 
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tat förekommer, bör det inte användas. I avhandlingen utförs t-testen i denna 
gränszon. Det påverkar resultaten starkt och även om resultaten är signifi-
kanta bör riktigheten i resultaten diskuteras (D. S. Moore & McCabe, 2005). 

För beräkning av t-värdet120 används   


 och värdet på t jämförs med 

tabell D på sista sidan i D. S. Moore och McCabe (2005).  

                               
120 1 är det relativa medelvärdet när de kvalitativa/konceptuella frågorna är exkluderade. 2 
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Alla tentamina har visualiserats med stemplot och boxplot, men ingen outlier 
har kunnat påvisas (D. S. Moore & McCabe, 2005).  

Tentamen 1a 
Analysen baseras på 16 studenters resultat och i figur 6.15 nedan beskrivs de 
relativa medelvärdena, det vill säga, studentens andel av det totala antalet 
poäng på tentamen. Maximalt antal poäng är 50 (100 %), men då de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderas, är det maximala antalet poäng 35 
(100 %). En student som får 40 poäng av 50 indikeras med det relativa me-
delvärdet 80. Detta relativa medelvärde jämförs med samma students relati-
va medelvärde då de kvalitativa/konceptuella frågorna är borträknade, ex-
empelvis 30 av 35 poäng, vilket indikeras med det relativa medelvärdet 85,7. 

 
Figur 6.15. Diagrammet beskriver studenternas relativa medelvärden på T1a då 
kvalitativa/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treat-
ment). De längre, svarta horisontella linjerna indikerar betygsnivåerna Godkänt (50 
%) samt Väl Godkänt (75 %). 

I figur 6.15 syns att alla studenter utom en, S12, får ett högre relativt medel-
värde om de kvalitativa/konceptuella frågorna exkluderas. Det indikerar att 
studenterna presterar bättre om dessa frågor ej ingår i tentamen. För fem 
studenter (S6, S11, S13, S14 och S16) ger det även en skillnad i betyg.  
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Figur 6.16. Diagrammet beskriver gruppens relativa medelvärden på T1a då kvalita-
tiva/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treatment), n = 
16. 2(control) = 56,75, 1(treatment) = 66,79, Standardavvikelsen s2(control) = 
19,416, s1(treatment) = 21,606 

H0: Det är ingen skillnad i det relativa medelvärdet med eller utan kvalitati-
va/konceptuella frågor 1 = 2 

Ha: Det relativa medelvärdet ökar då kvalitativa/konceptuella frågor exklu-
deras 1 > 2  

Ett ensidigt t-test mellan relativa medelvärden utfördes för att avgöra om det 
fanns signifikanta skillnader då kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas. 
Analysen indikerar att det finns en tendens på T1a att studenterna får högre 
relativt medelvärde på grund av att kvalitativa/konceptuella frågor exklude-
ras (t = 1,382, df = 15, P < 0.10). Resultatet är signifikant på 90 % -nivån, 
men på grund av att antalet informanter är lågt, är värdet osäkert. Det går 
således inte att säga att studenterna lyckas sämre på T1a på grund av att de 
kvalitativa/konceptuella frågorna inkluderas, även om en tendens syns.  

Tentamen 1b 
Analysen baseras på 16 studenters resultat och i figur 6.17 nedan beskrivs de 
relativa medelvärdena, det vill säga, studentens andel av det totala antalet 
poäng på tentamen. Maximalt antal poäng är 50 (100 %), men då de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderas, är det maximala antalet poäng 40 
(100 %). En student som får 40 poäng av 50 indikeras med det relativa me-
delvärdet 80. Detta relativa medelvärde jämförs med samma students relati-
va medelvärde då de kvalitativa/konceptuella frågorna är borträknade, ex-
empelvis 30 av 40 poäng, vilket indikeras med det relativa medelvärdet 75. 
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Alla tentamina har visualiserats med stemplot och boxplot, men ingen outlier 
har kunnat påvisas (D. S. Moore & McCabe, 2005).  

Tentamen 1a 
Analysen baseras på 16 studenters resultat och i figur 6.15 nedan beskrivs de 
relativa medelvärdena, det vill säga, studentens andel av det totala antalet 
poäng på tentamen. Maximalt antal poäng är 50 (100 %), men då de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderas, är det maximala antalet poäng 35 
(100 %). En student som får 40 poäng av 50 indikeras med det relativa me-
delvärdet 80. Detta relativa medelvärde jämförs med samma students relati-
va medelvärde då de kvalitativa/konceptuella frågorna är borträknade, ex-
empelvis 30 av 35 poäng, vilket indikeras med det relativa medelvärdet 85,7. 

 
Figur 6.15. Diagrammet beskriver studenternas relativa medelvärden på T1a då 
kvalitativa/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treat-
ment). De längre, svarta horisontella linjerna indikerar betygsnivåerna Godkänt (50 
%) samt Väl Godkänt (75 %). 
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Figur 6.16. Diagrammet beskriver gruppens relativa medelvärden på T1a då kvalita-
tiva/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treatment), n = 
16. 2(control) = 56,75, 1(treatment) = 66,79, Standardavvikelsen s2(control) = 
19,416, s1(treatment) = 21,606 

H0: Det är ingen skillnad i det relativa medelvärdet med eller utan kvalitati-
va/konceptuella frågor 1 = 2 

Ha: Det relativa medelvärdet ökar då kvalitativa/konceptuella frågor exklu-
deras 1 > 2  

Ett ensidigt t-test mellan relativa medelvärden utfördes för att avgöra om det 
fanns signifikanta skillnader då kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas. 
Analysen indikerar att det finns en tendens på T1a att studenterna får högre 
relativt medelvärde på grund av att kvalitativa/konceptuella frågor exklude-
ras (t = 1,382, df = 15, P < 0.10). Resultatet är signifikant på 90 % -nivån, 
men på grund av att antalet informanter är lågt, är värdet osäkert. Det går 
således inte att säga att studenterna lyckas sämre på T1a på grund av att de 
kvalitativa/konceptuella frågorna inkluderas, även om en tendens syns.  

Tentamen 1b 
Analysen baseras på 16 studenters resultat och i figur 6.17 nedan beskrivs de 
relativa medelvärdena, det vill säga, studentens andel av det totala antalet 
poäng på tentamen. Maximalt antal poäng är 50 (100 %), men då de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderas, är det maximala antalet poäng 40 
(100 %). En student som får 40 poäng av 50 indikeras med det relativa me-
delvärdet 80. Detta relativa medelvärde jämförs med samma students relati-
va medelvärde då de kvalitativa/konceptuella frågorna är borträknade, ex-
empelvis 30 av 40 poäng, vilket indikeras med det relativa medelvärdet 75. 
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Figur 6.17. Diagrammet beskriver studenternas relativa medelvärden på T1b då 
kvalitativa/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treat-
ment). De längre, svarta horisontella linjerna indikerar betygsnivåerna Godkänt (50 
%) samt Väl Godkänt (75 %). 

I figur 6.17 syns att alla studenter får ett högre relativt medelvärde om de 
kvalitativa/konceptuella frågorna exkluderas. Det indikerar att studenterna 
presterar bättre om dessa frågor ej ingår i tentamen. För fem studenter (S7, 
S8, S13, S14 och S15) ger det även en skillnad i betyg.  

 
Figur 6.18. Diagrammet beskriver gruppens relativa medelvärden på T1b då kvalita-
tiva/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treatment), n = 
16. 2(control) = 56,99, 1(treatment) = 62,03, Standardavvikelsen s2(control) = 
20,449, s1(treatment) = 21,271 
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H0: Det är ingen skillnad i det relativa medelvärdet med eller utan kvalitati-
va/konceptuella frågor 1 = 2 

Ha: Det relativa medelvärdet ökar då kvalitativa/konceptuella frågor exklu-
deras 1 > 2  

Ett ensidigt t-test mellan relativa medelvärden utfördes för att avgöra om det 
fanns signifikanta skillnader då kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas. 
Analysen indikerar att det finns en tendens på T1b att studenterna får högre 
relativt medelvärde på grund av att kvalitativa/konceptuella frågor exklude-
ras (t = 0,684, df = 15, P < 0.30), men resultatet är ej signifikant. På grund av 
det låga antalet informanter är det bättre att påstå, att trots att en visuell in-
spektion tyder på en skillnad i resultatet, är det sannolikt att så inte är fallet.  

Tentamen 2a 
Analysen baseras på 17 studenters resultat och i figur 6.19 nedan beskrivs de 
relativa medelvärdena, det vill säga, studentens andel av det totala antalet 
poäng på tentamen. Maximalt antal poäng är 50 (100 %), men då de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderas, är det maximala antalet poäng 45 
(100 %). En student som får 40 poäng av 50 indikeras med det relativa me-
delvärdet 80. Detta relativa medelvärde jämförs med samma students relati-
va medelvärde då de kvalitativa/konceptuella frågorna är borträknade, ex-
empelvis 30 av 45 poäng, vilket indikeras med det relativa medelvärdet 66,7. 

 
Figur 6.19. Diagrammet beskriver studenternas relativa medelvärden på T2a då 
kvalitativa/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treat-
ment). De längre, svarta horisontella linjerna indikerar betygsnivåerna Godkänt (50 
%) samt Väl Godkänt (75 %). 
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Figur 6.17. Diagrammet beskriver studenternas relativa medelvärden på T1b då 
kvalitativa/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treat-
ment). De längre, svarta horisontella linjerna indikerar betygsnivåerna Godkänt (50 
%) samt Väl Godkänt (75 %). 

I figur 6.17 syns att alla studenter får ett högre relativt medelvärde om de 
kvalitativa/konceptuella frågorna exkluderas. Det indikerar att studenterna 
presterar bättre om dessa frågor ej ingår i tentamen. För fem studenter (S7, 
S8, S13, S14 och S15) ger det även en skillnad i betyg.  

 
Figur 6.18. Diagrammet beskriver gruppens relativa medelvärden på T1b då kvalita-
tiva/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treatment), n = 
16. 2(control) = 56,99, 1(treatment) = 62,03, Standardavvikelsen s2(control) = 
20,449, s1(treatment) = 21,271 
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H0: Det är ingen skillnad i det relativa medelvärdet med eller utan kvalitati-
va/konceptuella frågor 1 = 2 

Ha: Det relativa medelvärdet ökar då kvalitativa/konceptuella frågor exklu-
deras 1 > 2  

Ett ensidigt t-test mellan relativa medelvärden utfördes för att avgöra om det 
fanns signifikanta skillnader då kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas. 
Analysen indikerar att det finns en tendens på T1b att studenterna får högre 
relativt medelvärde på grund av att kvalitativa/konceptuella frågor exklude-
ras (t = 0,684, df = 15, P < 0.30), men resultatet är ej signifikant. På grund av 
det låga antalet informanter är det bättre att påstå, att trots att en visuell in-
spektion tyder på en skillnad i resultatet, är det sannolikt att så inte är fallet.  

Tentamen 2a 
Analysen baseras på 17 studenters resultat och i figur 6.19 nedan beskrivs de 
relativa medelvärdena, det vill säga, studentens andel av det totala antalet 
poäng på tentamen. Maximalt antal poäng är 50 (100 %), men då de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderas, är det maximala antalet poäng 45 
(100 %). En student som får 40 poäng av 50 indikeras med det relativa me-
delvärdet 80. Detta relativa medelvärde jämförs med samma students relati-
va medelvärde då de kvalitativa/konceptuella frågorna är borträknade, ex-
empelvis 30 av 45 poäng, vilket indikeras med det relativa medelvärdet 66,7. 

 
Figur 6.19. Diagrammet beskriver studenternas relativa medelvärden på T2a då 
kvalitativa/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treat-
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I figur 6.19 syns en stor variation i resultaten. Det beror förmodligen på att 
det endast var fem poäng av 50 som utgjordes av kvalitativa/konceptuella 
frågor. För en student (S17) ger resultatet även en negativ skillnad i betyg. 
Skillnaden är emellertid för liten för att med säkerhet påstå att hon lyckades 
bättre på tentamen på grund av de kvalitativa/konceptuella frågorna. 

 
Figur 6.20. Diagrammet beskriver gruppens relativa medelvärden på T2a då kvalita-
tiva/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treatment), n = 
17. 2(control) = 48,18, 1(treatment) = 47,45, Standardavvikelsen s2(control) = 
17,383, s1(treatment) = 18,206 

H0: Det är ingen skillnad i det relativa medelvärdet med eller utan kvalitati-
va/konceptuella frågor 1 = 2 

Ha: Det är skillnad i det relativa medelvärdet med eller utan kvalitati-
va/konceptuella frågor 1  2  

Ett tvåsidigt t-test mellan relativa medelvärden utfördes för att avgöra om det 
fanns signifikanta skillnader då kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas. 
Analysen indikerar inga signifikanta skillnader (t = -0,119, df = 16)121. De 
relativa medelvärdena är närmast identiska och resultatet är förväntat.  

Tentamen 2b 
Analysen baseras på 14 studenters resultat och i figur 6.21 nedan beskrivs de 
relativa medelvärdena, det vill säga, studentens andel av det totala antalet 
poäng på tentamen. Maximalt antal poäng är 50 (100 %), men då de kvalita-
tiva/konceptuella frågorna exkluderas är det maximala antalet poäng 27 (100 
%). En student som får 40 poäng av 50 indikeras med det relativa medelvär-
det 80. Detta relativa medelvärde jämförs med samma students relativa me-
delvärde då de kvalitativa/konceptuella frågorna är borträknade, exempelvis 
18 av 27 poäng, vilket indikeras med det relativa medelvärdet 66,7. 

                               
121 P-värden saknas för så låga t-värden (D. S. Moore & McCabe, 2005)  
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Figur 6.21. Diagrammet beskriver studenternas relativa medelvärden på T2b då 
kvalitativa/konceptuella frågor är inkluderade (Control) och exkluderade (Treat-
ment). De längre, svarta horisontella linjerna indikerar betygsnivåerna Godkänt (50 
%) samt Väl Godkänt (75 %). 

I figur 6.21 syns en liten variation i resultaten. De flesta studenterna lyckas 
bättre om de kvalitativa/konceptuella frågorna exkluderas. För åtta studenter 
(S2, S4, S5, S7, S13, S14, S15 och S17) innebär det även en positiv föränd-
ring av betyget då de kvalitativa/konceptuella frågorna exkluderas. För en 
student (S18) försämras betyget, vilket antyder att hon lyckades bättre på 
tentamen på grund av de kvalitativa/konceptuella frågorna.  

 
Figur 6.22. Diagrammet beskriver gruppens relativa medelvärden på T2b då kvalita-
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H0: Det är ingen skillnad i det relativa medelvärdet med eller utan kvalitati-
va/konceptuella frågor 1 = 2 

Ha: Det relativa medelvärdet ökar då kvalitativa/konceptuella frågor exklu-
deras 1 > 2  

Ett ensidigt t-test mellan relativa medelvärden utfördes för att avgöra om det 
fanns signifikanta skillnader då kvalitativa/konceptuella frågor exkluderas. 
Analysen indikerar att det finns en tendens på tentamen 2b att studenterna 
får högre relativt medelvärde på grund av att kvalitativa/konceptuella frågor 
exkluderas (t = 2,323, df = 13, P < 0.02). Resultatet är signifikant på 95 % - 
nivån, men n < 15 i denna analys. Istället formuleras följande mening. I ten-
tamen T2b är det mer sannolikt än i övriga tentamina att studenternas relati-
va medelvärde sjunker på grund av att kvalitativa/konceptuella frågor inklu-
deras i tentamina.  

I diagrammen i figur 6.15 – 6.22 syns emellertid ett generellt mönster 
nämligen att studenternas relativa medelvärden ökar då de kvalitati-
va/konceptuella frågorna exkluderas. Samtidigt, sett över dessa fyra tentami-
na, ökar t-värdet då andelen kvalitativa/konceptuella frågor ökar. På tenta-
men 2b där de kvalitativa/konceptuella frågorna var nära 50 % av den totala 
poängen påvisade t-testet att resultatet är signifikant för 95 % -nivån även 
om antalet informanter egentligen behövt vara fler. 

6.11.3 Hur lyckas studenterna i fördjupningsstudien på de 
skriftliga uppgifterna? 
I de frekvenser som presenteras nedan ingår endast de skriftliga uppgifterna i 
fördjupningsstudien. Frekvenserna presenteras i tabellform per datainsam-
ling och studenternas motiveringar sammanfattas. För föreställningarna, som 
kan ses som förklaringar till studenternas svar, hänvisas till avsnitt 6.1 – 6.9. 
För denna grupp genomförs ingen statistisk analys eftersom de kvalitati-
va/konceptuella frågorna är en del av undervisningsprocessen och syftet med 
studien var att mätta kategorierna/föreställningarna från huvudstudien. 
Samma jämförelse som i huvudstudien kan således inte genomföras. I tabell 
6.26 – 6.30 beskrivs om studenten svarat rätt/fel på de konstruerade uppgif-
terna vid ett specifikt datainsamlingstillfälle. Ett rätt svar är relaterat till den 
beskrivna vetenskapliga teorin, men somliga svar är svåra att avgöra om de 
är rätt eller fel, vilket till viss del beror på kontextuella aspekter, det vill säga 
även om ett svar avviker från ett förväntat kan det vara korrekt. Dessa svar är 
markerade i tabellen och notera att ingen ytterligare tolkning av varför svaret 
blir fel genomförs i detta avsnitt av resultatet. Hur studenten beskri-
ver/motiverar/resonerar, etcetera sammanfattas efter varje tabell.  
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Tabell 6.26. Beskrivning av om studentens svar på enkät 1 är rätt eller fel. √ = rätt, X 
= fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift om 
entalpi/entalpiförändring 

Student SK 
Uppgift 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1b^ (U1c)   Ö    X X X 
1c^ (U1d) A X  

B X 
C X 
D X 

A   
B  
C  
D  

A  
B  
C  
D  

A Ö 
B  
C  
D X 

A   
B  
C  
D  

A   
B  
C  
D  

A X 
B  
C  
D X 

A X 
B  
C  
D X 

A -  
B X 
C X 
D - 

2a (U4c) X X Ö X Ö X X - Ö 
2b (U4f) Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 
3a (U7a) X    X   - X 
3b^ (U7b) - X X X X X - - - 

Tabell 6.26 beskriver svar från enkät 1 (se bilaga 16). Av de totala 81 svaren 
(9×9) är 32 (39,5 %) korrekta och ytterligare 14 (17,3 %) rätt om även de 
icke-förväntade svaren inkluderas. De felaktiga svaren samt blanka svar 
uppgår till 27 (33,3 %) respektive 8 (9,9 %) stycken. I de grundläggande 
uppgifterna om entalpi och entalpiförändring (1bc) genereras en övervägan-
de majoritet korrekta svar. Det innebär, trots relativt få svar, att studenterna 
beskriver relationen mellan entalpi och endoterm korrekt (1b) samt även 
skiljer på entalpiförändringen och aktiveringsenergin (1c deluppgift BC). 
Det som förefaller vara mest problematiskt är att beskriva tillstånden före 
och efter en reaktion (1c AD). 

Frågorna 2ab rör tryckvolymarbete mot atmosfären respektive en spruta 
med pistong. Ingen student beskriver tryckvolymarbetet korrekt då det sker 
mot atmosfären, även om ett av de tre övriga svaren inkluderar en tvekande 
beskrivning att gasen trycker bort luften. På fråga 2b inkluderar åtta studen-
ter, på olika sätt beskrivningen, att sprutan eller pistongens läge ändras.  

På frågan 3a ska studenterna svara på vilken uppställning A, B eller båda 
som avger mest energi som värme. Fem studenter ger korrekta beskrivningar 
implicit eller explicit baserade på termodynamikens första lag. Den efterföl-
jande frågan, 3b, undersöker om studenten kan beskriva i vilket fall värmet 
motsvarar entalpiförändringen. Ingen student svarar rätt på frågan. Tenden-
serna innan undervisning är, i överdriven mening, att studenterna känner till 
hur de ska beskriva ett entalpidiagram samt relationen mellan entalpi och 
endoterm. Däremot vet inte studenterna när värmet motsvarar entalpiföränd-
ringen. Tryckvolymarbete och termodynamikens första lag beskrivs tydligt, 
dock krävs en synlig förändring av sprutans och pistongens läge för att stu-
denterna ska uppfatta tryckvolymarbetet.  
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Tabell 6.27. Beskrivning av om studenternas svar på inlämningsuppgift 2 är rätt eller 
fel. √ = rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = 
uppgift om entalpi/entalpiförändring, * = ny version som liknar tidigare uppgift 

Student SK 
Uppgift 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9a (U7a*)  X   X    - 
9b^ (U7b*)    X  X X X - 

Tabell 6.27 beskriver studentsvar från inlämningsuppgift 2 (se bilaga 17). 
Även här ska studenterna svara på vilken uppställning A, B eller båda som 
avger mest energi som värme. Sex studenter beskriver i enlighet med termo-
dynamikens första lag att värmet är större då volymen är konstant. På fråga 
9b ska studenterna beskriva i vilket fall värmet motsvarar entalpiförändring-
en. Fyra av nio beskriver korrekt att värmet motsvarar entalpiförändringen 
då trycket är konstant.  

Tabell 6.28. Beskrivning av om studenternas svar på inlämningsuppgift 3 är rätt eller 
fel. √ = rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = 
uppgift om entalpi/entalpiförändring 

Student SK 
Uppgift 

1 2 3 4 5 7 9 

17a (U8a)        
17b^ (U8b) Ö    Ö  - 
19 (U10)       - 

Tabell 6.28 beskriver studentsvar från inlämningsuppgift 3 (se bilaga 18). 
Studenterna i fördjupningsstudien beskriver både förångningen (17a) samt 
motiverar skillnaden mellan vapH och vapU (17b) korrekt. De övriga svaren 
som ges på 17b är korrekta med avseende på arbete och värme. Alla studen-
ter beskriver korrekt att koldioxidtrycket är för stort för att någon kalciumox-
id ska bildas (19)122.  

Tabell 6.29. Beskrivning av om studenternas svar på tentamen är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift 
om entalpi/entalpiförändring 

Student SK 
Uppgift 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

3a^ (U6a) Ö   - Ö   - - 
3b^ (U6b)    Ö Ö   - - 
10a (U7a)  Ö      X  
10b^ (U7b)  X  X Ö    - 

                               
122 Goedhart och Kaper (2002) kommentar om problem med validiteten på uppgiften förefal-
ler stämma då empirin från fördjupningsstudien analyseras. Eftersom studenterna i fördjup-
ningsstudien studerar på en högre nivå än studenterna i originalstudien är det inte sagt att 
Thomas och Schwenz (1998) resultat är överförbara till den utbildningsnivån.  
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Tabell 6.29 beskriver studentsvar från tentamen (se bilaga 19). Noterbart är 
att en ny student, SK10, ingår i denna empiriska undersökning. På frågorna 
3ab ska studenterna först ge ett eget exempel som uppfyller HU och 
därefter motivera det. Sex studenter av nio ger ett rätt eller icke förväntat 
korrekt svar, men sju studenter av nio motiverar skillnaden. På fråga 10a ska 
studenten avgöra i vilken uppställning A, B eller båda som mest energi avges 
som värme. Sju studenter av nio utnyttjar explicit eller implicit termodyna-
mikens första lag för att korrekt motivera att uppställningen med konstant 
volym ger störst värme. När studenterna ska motivera i vilken uppställning 
värmet motsvarar entalpiförändringen svarar fem av nio korrekt att i upp-
ställningen med konstant tryck är värmet entalpiförändringen. 

Tabell 6.30. Beskrivning om studentens svar på enkät 2 är rätt eller fel. √ = rätt, X = 
fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift om 
entalpi/entalpiförändring, * = ny version som liknar tidigare uppgift 

Student SK 
Uppgift 

1 4 5 6 7 9 

1b^ (U1c)  X X X X - 
1c^ (U1f) A -  

B - 
C - 
D - 

A X 
B  
C  
D Ö 

A   
B  
C  
D  

A   
B  
C  
D  

A X 
B  
C  
D X 

A X  
B X 
C Ö 
D Ö 

2a (U4c) X X Ö  X X 
2b (U4f)     Ö  
3a^ (U6a)  - -   - 
3b^ (U6b)  - -   - 
4a (U7a*) Ö Ö   X  
4b^ (U7b*) Ö Ö X X X X 

Tabell 6.30 beskriver svar från enkät 2 (se bilaga 20). I de grundläggande 
uppgifterna om entalpi och entalpiförändring (1bc) ges varierande svar. Det 
innebär, trots att antalet studenter som svarar på enkäten är få, att relationen 
mellan entalpi och endoterm primärt beskrivs felaktigt (1b). Studenterna 
skiljer på entalpiförändringen och aktiveringsenergin (1c deluppgift BC) och 
det som förefaller vara mest problematiskt är att beskriva entalpinivåerna 
före och efter en reaktion (1c AD). 

Frågorna 2ab rör tryckvolymarbete mot atmosfären respektive en spruta 
med pistong. En student beskriver tryckvolymarbetet korrekt då det sker mot 
atmosfären, medan andra studenter motiverar att ett arbete inte sker eller 
motiverar arbetet på ett övrigt sätt (SK5). På fråga 2b inkluderar tre av stu-
denterna, på olika sätt beskrivningen, att sprutan eller pistongens läge änd-
ras. Övriga studenter beskriver expansion mot konstant tryck. Frågorna 3ab 
inkluderar att studenten själv ska ge ett exempel som uppfyller att H  U. 
De tre studenter som ger ett exempel (3a) motiverar det även korrekt (3b). 

På frågan 4a ska studenterna svara på vilken uppställning A, B eller båda 
som avger mest energi som värme. Tre studenter ger korrekta beskrivningar 
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Tabell 6.27. Beskrivning av om studenternas svar på inlämningsuppgift 2 är rätt eller 
fel. √ = rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = 
uppgift om entalpi/entalpiförändring, * = ny version som liknar tidigare uppgift 

Student SK 
Uppgift 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9a (U7a*)  X   X    - 
9b^ (U7b*)    X  X X X - 

Tabell 6.27 beskriver studentsvar från inlämningsuppgift 2 (se bilaga 17). 
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Tabell 6.28. Beskrivning av om studenternas svar på inlämningsuppgift 3 är rätt eller 
fel. √ = rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = 
uppgift om entalpi/entalpiförändring 

Student SK 
Uppgift 

1 2 3 4 5 7 9 
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Tabell 6.28 beskriver studentsvar från inlämningsuppgift 3 (se bilaga 18). 
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som ges på 17b är korrekta med avseende på arbete och värme. Alla studen-
ter beskriver korrekt att koldioxidtrycket är för stort för att någon kalciumox-
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Tabell 6.29. Beskrivning av om studenternas svar på tentamen är rätt eller fel. √ = 
rätt, X = fel, Ö = icke förväntat korrekt svar, - = inget tolkningsbart svar, ^ = uppgift 
om entalpi/entalpiförändring 

Student SK 
Uppgift 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
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10b^ (U7b)  X  X Ö    - 

                               
122 Goedhart och Kaper (2002) kommentar om problem med validiteten på uppgiften förefal-
ler stämma då empirin från fördjupningsstudien analyseras. Eftersom studenterna i fördjup-
ningsstudien studerar på en högre nivå än studenterna i originalstudien är det inte sagt att 
Thomas och Schwenz (1998) resultat är överförbara till den utbildningsnivån.  
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Tabell 6.29 beskriver studentsvar från tentamen (se bilaga 19). Noterbart är 
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uppgifterna om entalpi och entalpiförändring (1bc) ges varierande svar. Det 
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skiljer på entalpiförändringen och aktiveringsenergin (1c deluppgift BC) och 
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atmosfären, medan andra studenter motiverar att ett arbete inte sker eller 
motiverar arbetet på ett övrigt sätt (SK5). På fråga 2b inkluderar tre av stu-
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ras. Övriga studenter beskriver expansion mot konstant tryck. Frågorna 3ab 
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De tre studenter som ger ett exempel (3a) motiverar det även korrekt (3b). 
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som avger mest energi som värme. Tre studenter ger korrekta beskrivningar 
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implicit eller explicit baserade på termodynamikens första lag och två ger 
endast korrekt svarsalternativ. Den efterföljande frågan, 3b, undersöker om 
studenten kan beskriva i vilket fall värmet motsvarar entalpiförändringen. 
Två studenter ger korrekt svarsalternativ men motiverar det ej. Övriga stu-
denter svarar fel på frågan. Beskrivningen av studenternas svar i tabellerna 
ovan visar att studenterna generellt lyckas på de allra flesta frågorna. Det 
finns vissa avvikelser på student- eller frågenivån, exempelvis SK9 och när 
värmet motsvarar entalpiförändringen. Att kvalitativa/konceptuella frågor 
påverkar studenters resultat diskuteras nedan. 

6.11.4 Sammanfattande resultat och förankring i tidigare 
forskning  
Resultatet av sammanställningen av alla svar ger, något generaliserat, en 
tydlig bild. I huvudstudien påverkas studenternas resultat på tentamen nega-
tivt då de kvalitativa/konceptuella frågorna inkluderas i tentamina. Detta 
resultat är i linje med det förväntade, eftersom traditionell naturvetenskaplig 
undervisning inte förbereder studenter på att lösa kvalitativa/konceptuella 
problem (Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002). I en undersökning med fysikstu-
denter, där elektriska kretsar undervisades, visade Mazur (1997) att studenter 
i större utsträckning lyckades svara rätt på konventionella (algoritmis-
ka/kvanitativa) frågor (39 %) än konceptuella (kvalitativa) frågor (9 %) samt 
att resterande studenter, inom felmarginalen, lyckades lika bra på båda frå-
gorna. Mazur uttryckte även att studenterna fann det frustrerande när deras 
sätt att lösa uppgifter av en viss typ inte fungerade på andra frågor. Empiris-
ka studier inom avhandlingens ämnesområde visar även de på liknande ten-
denser och vanligtvis lyckas studenterna bättre på uppgifter som inkluderar 
beräkningar än som undersöker kvalitativ/konceptuell förståelse (ex. Carson 
& Watson, 1999; Carson & Watson, 2002; Goldring & Osborne, 1994; John-
stone et al., 1977; Sözbilir, 2001). I litteraturen beskrivs även att lärarna tror 
att konceptuell förståelse stammar från en undervisning där ett algoritmiskt 
lösningsförfarande betonas (ex. Bodner & Herron, 2002; Gabel, 2003). 

Om undervisningen endast fokuserar på att studenten ska lära sig utantill 
blir lärandet en trist rutin och många studenter når aldrig förståelse för inne-
hållet (Gabel, 2003). Ett sådant sätt att undervisa stödjer inte heller den kon-
ceptuella utvecklingen eftersom studenterna inte möter olika frågeställningar 
(Darmofal et al., 2002). Att möta olika frågeställningar är ett sätt att ge olika 
kunskapsbitar, vilket är viktigt eftersom fragmenterat förvärvande av fakta 
och algoritmer inte stödjer uppbyggnaden av kunskapsstrukturer (Claesgens 
et al., 2002).  

White och Gunstone (1992) argumenterade för att examinationsmomen-
ten är problemen eftersom de primärt innehåller algoritmiska/kvantitativa 
frågor. Resultatet i denna studie indikerar en liknande aspekt eftersom kvali-
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tativa/konceptuella frågor inkluderas på tentamina, vilket medför att studen-
ternas resultat förefaller att försämras. Även om frågorna faller inom ramen 
kvalitativ/konceptuell löser många studenter dem mer algoritmiskt, exem-
pelvis väljer studenterna beskrivningar från föreläsningsanteckningarna för 
att motivera sina svar och studenterna utvecklar starka mantran som styr 
deras svar, exempelvis föreställning F1, men även för entropin.  

I forskningsdesignen planerades för att förändra undervisningen att inklu-
dera kvalitativa/konceptuella frågor, men eftersom kemiämnet lades ned vid 
lärosätet försvann möjligheten. Med de resultat som avhandlingen ger, är 
följande kommentar på plats. Om syftet är att studenterna ska lyckas lika bra 
på kvalitativa/konceptuella frågor som på kvantitativa/algoritmiska frågor 
måste undervisningen inkludera den typen av frågor för att förbereda studen-
terna. En liknande formulering ger Mazur (1997) som också undervisar så. 
Enligt Niaz (2002) har en förändring i undervisningen skett eftersom intres-
set har ökat att skilja uppgifterna som undersöker algoritmer från de uppgif-
ter som undersöker kvalitativ/konceptuell förståelse.  

Resultatet i avhandlingen indikerar att några problem måste beaktas. Om 
exempelvis en aspekt av kvalitativ förståelse är att studenten ska kunna kän-
na till när och om entalpi och dess förändring är tillämpbart så visar resulta-
tet att det, generellt, inte uppnås. Att utnyttja begreppet entalpi och dess för-
ändring till att förklara eller förutse ett fenomen är problematiskt eftersom 
studenterna inte uttrycker syftet med att införa begreppet entalpi i vetenska-
pen, vilket framkommer tydligast i intervjuerna. Skillnaden mellan begrep-
pen entalpi/entalpiförändring, inre energi/förändringen i inre energi, men 
kopplingen till arbete och värme tydliggör studenterna generellt inte och om 
det sker är det sällan i mer än en kontext. Dessutom kan studenternas 
kopplingar mellan teorin och de visuella hjälpmedlen, figurer och diagram, 
behöva stärkas.  

Ett annat problem är i förhållande till dikotomin algoritmisk/konceptuell 
fråga. Det är som forskare svårt att kontrollera när en kvalitativ/konceptuell 
fråga förlorar den statusen och istället aktiverar på förhand inlärda algorit-
mer. I resultatet från fördjupningsstudien framkommer nämligen att de frå-
gor som utarbetats från Sözbilirs (2001) original från början var kvalitati-
va/konceptuella, men att de gradvis på grund av upprepad exponering, över-
gick till att ger mer algoritmiska svar. Även om antalet informanter var lågt i 
enkäten efter undervisning var en förändring från tidigare mönster uppenbar. 
De två studenter som valde rätt alternativ på frågan i vilken uppställning som 
värmet motsvarar entalpiförändringen, valde att inte motivera sina svar och 
de fyra som motiverade sina svar valde felaktiga svarsalternativ.  
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implicit eller explicit baserade på termodynamikens första lag och två ger 
endast korrekt svarsalternativ. Den efterföljande frågan, 3b, undersöker om 
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ternas resultat förefaller att försämras. Även om frågorna faller inom ramen 
kvalitativ/konceptuell löser många studenter dem mer algoritmiskt, exem-
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att motivera sina svar och studenterna utvecklar starka mantran som styr 
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lärosätet försvann möjligheten. Med de resultat som avhandlingen ger, är 
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terna. En liknande formulering ger Mazur (1997) som också undervisar så. 
Enligt Niaz (2002) har en förändring i undervisningen skett eftersom intres-
set har ökat att skilja uppgifterna som undersöker algoritmer från de uppgif-
ter som undersöker kvalitativ/konceptuell förståelse.  

Resultatet i avhandlingen indikerar att några problem måste beaktas. Om 
exempelvis en aspekt av kvalitativ förståelse är att studenten ska kunna kän-
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kopplingar mellan teorin och de visuella hjälpmedlen, figurer och diagram, 
behöva stärkas.  

Ett annat problem är i förhållande till dikotomin algoritmisk/konceptuell 
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gor som utarbetats från Sözbilirs (2001) original från början var kvalitati-
va/konceptuella, men att de gradvis på grund av upprepad exponering, över-
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6.12 Avhandlingens bidrag till kunskapsutvecklingen 
Det finns olika sätt att bidra till kunskapsutvecklingen. I denna studie har 
nya föreställningar konstruerats, tidigare resultat generaliserats, nya frågor 
formulerats samt analysmetoder utvecklats. För mer ingående detaljer, se de 
sista delarna i varje resultatavsnitt 6.1 - 6.9 samt 6.11. 

Nya föreställningar som inte påträffats i tidigare ämnesdidaktisk forskning 
Dessa resultat är å ena sidan av typen som ger mest bidrag till kunskapsut-
vecklingen, å andra sidan går det inte att visa att de gäller utanför avhand-
lingens ramar. Bland de föreställningar som ingår här finns föreställning F1 
Mantrat entalpiförändringen som värme vid konstant tryck. I föreställningen 
framkommer två sidor av hur studenten utnyttjar teorin rörande värme och 
entalpiförändring för att motivera sina svar.  

Eftersom arbetet inom kemi är ett problem ges i denna studie ett fördjupat 
resultat av hur studenterna beskriver tryckvolymarbete. Formuleringen av 
föreställning F3 Arbete är en funktion av volymen oavsett tryckets egenska-
per, baseras på ett under forskningsprocessen utvecklat nytt analytiskt verk-
tyg. Med stöd i verktyget visas att tryckvolymarbetet primärt är en funktion 
av volymen, att tekniskt arbete orsakar problem för studenterna samt att en 
minoritet av beskrivningarna som ges är kontextuellt korrekta. 

I studien erhölls en fördjupande beskrivning som primärt visade varför 
entalpiförändringen motsvarar värmet när volymen är konstant.  Föreställ-
ning F8 Entalpiförändringen är värmet eftersom energiöverföringen som 
värme är U, konstruerades för att tydliggöra att studenternas uppfattningar 
inte endast är kopplade till konstant volym och avsaknad av tryckvolymarbe-
te. Nya aspekter av studenternas argumentation berörs därmed och därför är 
föreställning F8 ett bidrag till kunskapsutvecklingen. 

Föreställningar med liknande men ej identisk innebörd som i tidigare 
ämnesdidaktisk forskning 
Dessa föreställningar generaliserar tidigare resultat, men erbjuder också en 
reviderad kunskapssyn. Nya nyanser och dimensioner tillförs originalformu-
leringarna men tyvärr går det inte att visa att de gäller utanför studiens ra-
mar. Föreställningen F6, Samma reaktion ger samma entalpiförändring och 
värme, är en föreställning som inkluderar mer specifika formuleringar än 
Sözbilirs (2001) formulering att det är Samma värme i båda uppställningar-
na. Formuleringen medför ny kunskap i relation till Sözbilirs originaluppgift.  

Även om föreställning F9, Alternativ tolkning av uppställning ger alterna-
tiv logik, är nyformulerad, finns i Sözbilirs (2001) originalstudie liknande 
formuleringar, spridda bland andra föreställningar. I avhandlingen har de 
istället formulerats som en egen föreställning för att tydliggöra de alternativa 
tolkningarna. 
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Liknande beskrivningar som i tidigare ämnesdidaktisk forskning 
Övriga föreställningar F2, F4, F5, F7 generaliserar tidigare resultat, vilket i 
detta fall innebär olika länder och undervisning. Eftersom vetenskaplig kun-
skap bygger på att fler forskare visar samma sak är resultatet viktigt, se även 
avsnitt 7.2. Forskning har visat att kvalitativ förståelse inte uppkommer som 
ett resultat av beräkningar. Resultatet i denna avhandling kan ses som ytter-
ligare evidens för det påståendet även om antalet informanter är lågt. Kvali-
tativ förståelse är inget som uppstår per automatik utan kvalitati-
va/konceptuella frågor måste ingå i undervisningen. Avhandlingens resultat 
tydliggör att undervisande lärare och didaktiska forskare måste ge begreppet 
entalpi, dess förändring och relaterade begrepp mer uppmärksamhet. Impli-
kationer för hur det kan ske ges i kapitel 7. 
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7 Avslutande diskussion och implikationer  

Eftersom studiens resultat redan i kapitel 6 diskuterats i förhållande till tidi-
gare forskning om ämnesdidaktik och kvalitativa/konceptuella frågor, kom-
mer detta kapitel att innehålla en avslutande diskussion. Här lyfts avhand-
lingens fokuserade och fördjupande design samt forskningskvalité och gene-
raliserbarhet. Kapitlet avslutas med implikationer för undervisning och fort-
satt forskning där även förslag på revidering av vissa valda uppgifter ingår.  

7.1 Studiens fokusering och fördjupning  
Skälen för den beskrivna designen grundades bland annat i att utnyttja lokala 
möjligheter för att vidareutveckla undervisningen om ämnesinnehållet samt 
konstruera nya föreställningar. Eftersom endast få studier om studenters 
föreställningar om begrepp inom kemisk termodynamik finns inom det ke-
mididaktiska forskningsfältet (ex. Carson, 2001; Sözbilir, 2001) var ut-
gångspunkten i avhandlingen den undersökande designen. Som en följd väx-
te avhandlingens delstudier fram under forskningsprocessen. Designen är 
därför flexibel, vilket är ett vanligt kännetecken hos kvalitativa studier (Gla-
ser & Strauss, 1967; Robson, 2002). Under forskningsprocessen skedde så-
ledes några förändringar och det är dessa som diskuteras nedan, se tabell 7.1 
för en sammanställning. 
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Tabell 7.1. Sammanställning av de förändringar som ägt rum under processen. 

Karaktäristika Från början planerad Till slut 
Ämnesinnehåll Kemisk termodynamik 

generellt  
Entalpi, entalpiförändring, inre energi, för-
ändring av inre energi, värme och arbete 

Mål Föreställningar och läran-
deprocesstudie 

Föreställningar och kvalitativa/konceptuella 
frågor 

Tidigare forsk-
ning 

Okänd Tyngdpunkt mot Carson (2001), Sözbilir 
(2001) och van Roon et al. (1994). Även 
andra kemididaktiska forskare berörs samt 
energidiskussionen och kvalitati-
va/konceptuella frågor. 

Design Pilotstudie med lärare, 
pilotstudie med studenter, 
huvudstudie med studenter 

Pilotstudie med lärare, pilotstudie med stu-
denter, huvudstudie och fördjupningsstudie 
med studenter 

Informanter Lärare och studenter Primärt studenter  
Antal infor-
manter 

Fyra lärare 
Cirka 60 studenter i både 
pilotstudien och huvudstu-
dien med studenter 

Fyra lärare 
Pilotstudie med studenter ntot = 64 
Huvudstudie med studenter ntot = 22 
Fördjupningsstudie med studenter ntot = 10 

Datamängd Okänd I huvudstudien analyserades 969 skriftliga 
svar och i fördjupningsstudien 222. 
Transkripten från intervjuerna i huvudstudi-
en var på totalt 115 sidor. 

Analysmetod Utgångspunkt i Niedderer 
(2001) 

Den kombinerade analysmetoden som be-
skrivits i Kvalitativ analysmetod. 

I tabell 7.1 beskrivs det från början kända och planerade samt slutet av pro-
cessen. Ämnesinnehållet var till en början begränsat till kemisk termodyna-
mik. Syftet med en bred begränsning var att samla in empiri som täckte äm-
nesinnehållet generellt, samtidigt som litteraturstudier genomfördes. I analy-
sen utkristalliserades intressanta mönster, vilket medförde att litteraturstudi-
erna riktades in samtidigt som de empiriska studierna fördjupades mot ett 
mer specifikt ämnesinnehåll nämligen entalpi dess förändring och relaterade 
begrepp.   

Målet med avhandlingen var från början att formulera föreställningar och 
genomföra en lärandeprocesstudie. Det sistnämnda påbörjades och litteratur 
beställdes. Litteraturen visade sig emellertid kräva högre matematiska krav 
än behörighetskraven för kursen. Om lärandeprocesstudien genomförts hade 
någon behövt undervisa matematik för studenterna. Autenticiteten, det vill 
säga kopplingen till den ursprungliga kursen skulle ha minskat och syftet 
med lärandeprocesstudien var att den skulle kunna ingå som en naturlig del i 
den befintliga kursen. Nedläggningen av kemi vid lärosätet medförde även 
att beslutet att inte inkludera lärandeprocesstudien underlättades. Istället 
fokuserade de empiriska studierna på autenticitet och avhandlingen under-
sökte föreställningar och hur kvalitativa/konceptuella frågor påverkade stu-
denternas relativa medelvärde under tentamina.  

Den ursprungliga designen med tre empiriska studier ändrades till fyra, 
bland annat på grund av nedläggningen av kemi, som medförde att antalet 
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informanter minskade. Mer evidens behövdes för att kunna applicera och 
mätta de under huvudstudien konstruerade kategorierna eller föreställningar-
na. I de första empiriska studierna följdes emellertid den planerade designen 
även om avhandlingens fokus är på studenter. Trots det låga antalet infor-
manter i huvudstudien och fördjupningsstudien var datamängden omfattande 
och den analytiska processen kunde genomföras ändå. Processen förändrades 
något under studiens gång vilket beskrivs mer nedan. 

Alternativa möjligheter under studiens gång  
Fler studenter kunde ha inkluderats i både huvudstudien och fördjupnings-
studien, exempelvis med en enkätstudie vid andra lärosäten. Förfarandet 
hade, om väl utfört, även möjliggjort en kvantitativ analys av empirin. An-
ledningen till att inga ytterligare empiriska studier genomfördes var två. För 
det första fanns endast ett begränsat antal forskningsstudier och designen 
kändes därför rimlig utifrån aktuellt forskningstillstånd. För det andra var 
designen i huvudstudien starkt sammanvävd med kursen som lärare L3 un-
dervisade samt lärarens egna syften. I fördjupningsstudien söktes däremot en 
motsvarande studentgrupp som i huvudstudien, men resultatet blev negativt 
på grund av att en aktuell lärare sa ifrån. Istället ingick en mindre student-
grupp på en högre utbildningsnivå. Fördjupningsstudien designades därför så 
att mängden skriftlig empiri kunde utökas under befintliga förutsättningar.  

Den förändring som ägde rum påverkade inte bara antalet informanter, 
behovet av en fördjupningsstudie och designen av densamma, dataanalysen 
förändrades också delvis. Niedderers (2001) analysmetod utnyttjades i pilot-
studien med studenter samt på, framför allt, de frågor i huvudstudien samt 
fördjupningsstudien där givna svar fanns. För att finna mer generella möns-
ter i empirin kombinerades metoden med inslag från Grundad Teori (ex. 
Bryant & Charmaz, 2010; Charmaz, 2005, 2006; Corbin & Strauss, 2008; 
Glaser & Strauss, 1967). På så vis kunde dels uppgiftsspecifika kategorier 
och föreställningar formuleras samtidigt som även mer generella föreställ-
ningar konstruerades. Under fördjupningsstudien krävdes även en revidering 
av den ämnesvetenskapliga ramen som analysen baserades på.  

Ett alternativt, möjligt och relevant sätt att designa studien hade varit att 
istället utgå från resultaten i tidigare ämnesdidaktisk forskning och genomfö-
ra en liknande studie som exempelvis Carson och Watson (1999) eller Sözbi-
lir (2001), men inkludera fler informanter och därmed möjliggöra kvantitati-
va analyser. Istället valdes att delvis använda andra instrument och därige-
nom ge nya bidrag till det ämnesdidaktiska forskningsfältet. På så vis låg 
bland andra Carson och Watson (1999; 2002) som grund för designen av 
pilotstudien med studenter och huvudstudien, men författarnas analyskatego-
rier tillämpades ej.  

Huvudstudien hade emellertid kunnat analyseras med antingen Carsons 
(2001) eller Sözbilirs (2001) kategorier. Det hade medfört ett hypotetiskt - 
deduktivt analysförfarande, vilket är vanligt inom vetenskapen för att bland 
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annat validera kategorier och generalisera resultat. Inom vetenskapen är 
emellertid även induktiv analys vanlig. Det innebär att forskaren utgår från 
empirin och genom systematisk genomläsning av materialet försöker förkla-
ra de mönster som framträder i empirin. Förmågan att formulera beskriv-
ningar till mönstren är en viktig egenskap hos en forskare och således fanns 
både personliga och forskningsrelaterade orsaker till att den dataanalytiska 
processen utgick från ett mer induktivt förhållningssätt, där processen till 
slut blev abduktiv. Glaser (1992) skriver att den induktiva analytiska proces-
sen kräver intellektuell ansträngning och därför är det bra träning för en 
framtida forskare. 

Den dataanalytiska processen hade således sin utgångspunkt i empirin och 
två uppgifter var mer centrala i de empiriska studierna. Det var de nydesig-
nade uppgifterna från Sözbilirs (2001) original (se bilaga 22-23). Uppgifter-
na hade med fördel kunnat inkluderas i intervjustudier för att ge ytterligare 
perspektiv till de nuvarande föreställningarna. Under analysprocessen for-
mulerades emellertid koder som mer utförligt beskrev alla mönster i studen-
ternas svar på uppgifterna. Ett exempel är föreställning F6 Samma reaktion 
ger samma entalpiförändring och värme, för vilken det nu finns tre mönster 
formulerade. Under den analytiska processen ingick flera mönster än så, se 
tabell 7.2.  

Tabell 7.2. Exempel av olika beskrivningar av resultatet under processen: Studenters 
föreställningar om varför värmet är identiskt i båda uppställningarna A och B 
(100329).  

Kategori (I kapitel 6 numera 
kallad föreställning) 

Föreställning (I kapitel 6 numera kallad mönster) 

Om det är samma reaktion 
blir det alltid samma entalpi-
förändring och samma värme 

F2.1 Om samma substansmängd så samma värme 
F2.2 Om samma reaktanter/produkter så samma värme 
F2.3 Eftersom Cp = CV blir q samma 
F2.4 Om samma tillståndsfunktion så samma värme 
F2.5 Stängd ventil ger alternativa förklaringar baserade på 
F2.1-F2.4 
F2.6 Det är olika effekt men samma q 

I tabell 7.2 syns att sex mönster beskrev de svar där studenterna uttryckte att 
värmet är detsamma i båda uppställningarna, men då F2.3 endast beskrev ett 
svar kunde det inkluderas i definitionen för de andra nuvarande mönstren. 
Föreställning F9 Alternativ tolkning av uppställning ger alternativ logik, 
skapades till viss del av F2.5 och F2.6. Under den analytiska processen har 
olika sätt att beskriva empirin förekommit, men självklart hade andra val 
medfört att de nu presenterade resultaten sett annorlunda ut.  
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I tabell 7.2 syns att sex mönster beskrev de svar där studenterna uttryckte att 
värmet är detsamma i båda uppställningarna, men då F2.3 endast beskrev ett 
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7.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
I denna del av avhandlingen diskuteras några grundläggande kriterier för 
forskningskvalitet, det vill säga validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
(Bryman, 2008). Inom den kvalitativa forskningstraditionen finns även andra 
sätt att beskriva kvalité, exempelvis beskriver både Bryman (2008) och Rob-
son (2002) tillförlitlighet/trovärdighet (trustworthiness). I avhandlingen an-
vänds emellertid validitet och reliabilitet, men utgångspunkten i diskussio-
nen om forskningskvalitet är transparens (Bryman, 2008). Utan transparens 
finns det ingen möjlighet att diskutera övriga kriterier. För att öka transpa-
rensen måste val tydliggöras, exempelvis metod eller varför viss empiri är 
evidens för en specifik föreställning. Motiveringarna måste baseras på en 
formulerad referensram, men beroende på referensramen kan personliga 
element ingå, vilket gör det svårare för forskaren att vara en objektiv betrak-
tare. Med objektivitet menas att forskarens personliga åsikter inte ska ha 
påverkat forskningsprocessens riktning eller resultat. Samtidigt kan inte 
forskningsprocessen anses vara fullständigt objektiv eftersom det är forska-
ren som formulerat resultaten och i dataanalysen finns alltid inslag av en 
personlig referensram, se figur 5.1. Men, det innebär inte per automatik, att 
det är de personliga värderingarna som styrt dataanalysen. I denna avhand-
ling ägde den iterativa (abduktiva) analysprocessen rum tack vare den per-
sonliga referensramens växelverkan med empirin. Både referensramen och 
resultatens beskrivning förändrades således genom interaktionen med empi-
rin. Därför tydliggörs tolkningen av empirin i analys och resultatkapitlen. 
När det sker kan läsaren själv skapa sin egen bild av det som hänt.  

Med validitet menas att forskningen, som sägs utföras, och de metoder 
som används, faktiskt undersöker det som sägs undersökas (Bryman, 2008; 
Robson, 2002; Thornberg & Fejes, 2009). Validiteten delas vanligtvis in i 
intern och extern validitet. Intern validitet indikerar om avhandlingens resul-
tat ger en korrekt avspegling av den verklighet som de genererats ur. Under 
forskningsprocessen har empiri för syftet och frågeställningarna samlats in 
under en längre tidsrymd med olika metoder och uppgifter, det vill säga da-
tatriangulering (Robson, 2002). Fördjupningsstudien designades bland annat 
för att komplettera empirin efter huvudstudien så att dataanalysen kunde 
förbättras och fortskrida. Självklart hade ytterligare empiri ökat möjligheten 
att konstruera föreställningar och därför presenteras, i resultatkapitlet, endast 
de konstruerade föreställningar som det finns betydande evidens för. Övriga 
eventuella föreställningar presenteras ej. Föreställningarna kan ses som be-
skrivningar av studenternas svar så som de är givna i autentiska situationer. 
Både tolkningar och slutsatser har ifrågasatts, av mig själv och handledarna. 
De undervisande lärarna har granskat och haft synpunkter på tentamensfrå-
gorna, således har frågornas kvalité och relevans bedömts av de som bör ha 
bäst kännedom om vad som kan förväntas av studenterna under en tentamen. 
Läraren L3 har även kommenterat att arbete, inom ramen för kursen under 
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pilotstudien med studenter och huvudstudien, inte tillhörde det mest priorite-
rade ämnesinnehållet. Lärare L3 tror att en av anledningarna till föreställ-
ningarna finns i den förklaringen. I Carsons och Watsons (1999) påståenden, 
som lärare L3 validerade innan de empiriska studierna påbörjades, beskrivs 
arbete och tryckvolymarbete. De påståendena var en del av avhandlingsarbe-
tets referensram. Att lärare L3 sen inte betonar arbete och tryckvolymarbete i 
undervisningen kan ses som positivt eftersom resultatet därmed formulera-
des utifrån den autentiska undervisningssituationen.    

 En av föreställningarna medför dock ett problem med validiteten. Det är 
föreställning F9 Alternativ tolkning av uppställning ger alternativ logik med 
det logiska mönstret Statiska figurer. Mönstret innebär att studenterna tolkar 
uppställningen på ett alternativt sätt och för att åtgärda problemet designades 
uppgifterna U7ab om till U7ab*. I fördjupningsstudien användes emellertid 
båda versionerna för att undersöka om studenterna i fördjupningsstudien 
tolkade figuren som statisk. Ingen skillnad i hur studenterna tolkade figurer-
na i de båda uppgifterna kunde påvisas under fördjupningsstudien, men anta-
let informanter var lågt.  

Att kommunicera sina val under forskningsprocessen är viktigt för den in-
terna validiteten123. Under forskningsprocessen har syfte, design- och metod-
val, kvalitativ dataanalys och resultaten kontinuerligt presenterats och disku-
terats med forskarsamhället, exempelvis Third Scandinavian Symposium on 
Research in Science Education i Karlstad 2006, ESERA i Malmö 2007, 
ESERA Summerschool i Udine 2010 samt med FontDs vetenskapliga kom-
mitté. Handledarna, läraren L3, doktorandkollegor samt lärarkollegor, som 
tillförde undervisningsperspektivet, har också kommenterat och diskuterat 
den utförda processen och tolkningar.  

Extern validitet innebär att studiens resultat kan generaliseras eller över-
föras till andra liknande situationer. Att generalisera eller överföra resultaten 
är vanligtvis ett problem inom kvalitativ forskning på grund av att antalet 
informanter oftast är lågt. Urvalet baseras även på frivillighet, vilket är 
självklart ur ett forskningsetiskt perspektiv, men det kan påverka den externa 
validiteten, eftersom urvalet kan medföra bias. Huvudstudien utfördes under 
tiden kemiinstitutionen, vid lärosätet, var under nedläggning och ett naturligt 
bias kan antas.  

Eftersom de empiriska studierna till stor del baserades på metoder och 
uppgifter som använts tidigare i ämnesdidaktisk forskning bör möjligheten 
att överföra studiens empiriska resultat till andra miljöer eller kontexter öka. 
Ett annat sätt att öka överförbarheten är att erbjuda så kallade tjocka be-
skrivningar124 (Bryman, 2008). Därför har ämnesteori, bakgrund, design, 
urval, metodval och den kvalitativa dataanalysen beskrivits med utgångs-
punkt i avhandlingens preciserade syfte. Resultatdelen är även strukturerad 

                               
123 Att kommunicera sina val är även viktigt för realiabiliteten. 
124 Se Geertz (1973) för originalbeskrivningen. 
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så att läsarna inte ska behöva läsa hela avhandlingen för att kunna bedöma 
om resultaten kan överföras. 

Med reliabilitet menas att forskningen är pålitlig och trovärdig, det vill 
säga att forskningsprocessen kan bedömas av någon annan (Bryman, 2008). 
Reliabiliteten delas vanligen in i intern och extern reliabilitet, där den först-
nämnda indikerar om fler personer har en överensstämmande åsikt, det vill 
säga att andra personer ser samma saker som forskaren och kan avgöra hur 
väl stegen i forskningen är utförda. Flera olika empiriska studier är utförda 
vilket medfört empiri från olika studentgrupper. Det har i sin tur medfört att 
tiden som tillbringats med empirin ökat samtidigt som nyanser i empirin 
erhållits. De observationer som ligger till grund för resultatet baseras således 
på empirin och processen fram till resultaten har granskats, exempelvis har 
applicerbarheten av kategorier och föreställningar undersökts kontinuerligt, 
bland annat med interrater agreement. Forskningen har även kommunicerats 
i enlighet med beskrivningen ovan.  

Extern reliabilitet innebär bland annat att de empiriska studierna ska kun-
na replikeras. I avhandlingen beskrivs metodval i antingen text eller bilaga, 
men att replikera de empiriska studierna blir i princip omöjligt, eftersom det 
är autentiska kurser med olika grupper av studenter. Kursen som ingick i 
pilotstudien med studenter samt huvudstudien var upplagd med fyra löpande 
examineringar under nio veckor. Att ämnesinnehållet som undervisas i 
grundläggande kurser inom högre utbildning inte är identiskt indikerar bytet 
av utbildningsnivå i samband med fördjupningsstudien. De uppgifter som 
användes i de empiriska undersökningarna kan användas av andra forskare 
och därmed replikeras.  

För att avluta denna del av kapitlet beskrivs möjliga generaliseringar av 
avhandlingens resultat. Som läsaren förmodligen redan insett är ingen statis-
tisk generalisering av resultatet möjligt, men som tydliggörs i kapitlet metod 
har syftet aldrig varit att utföra en sådan generalisering. Däremot minskade 
generaliserbarheten, över lag, betydligt på grund av nedläggningen av kemi 
vid det första lärosätet och föreställningarna måste därför ses som hypotetis-
ka och fortfarande i revideringsprocessen. Bryman (2008) beskriver emeller-
tid att studier med få informanter är vanliga inom den kvalitativa traditionen 
och därför kan generaliserbarheten ändå diskuteras. I denna studie har bland 
annat följande faktorer påverkat generaliserbarheten.  

• Befintliga instrument 
Ett sätt att öka generaliserbarheten är att utgå från redan befintliga instru-
ment. Avhandlingens empiriska studier baserades främst på uppgifter och 
datainsamlingstekniker beskrivna i tidigare forskning. Det innebär att resul-
taten på uppgifterna kan generaliseras till de studier där uppgifterna ur-
sprungligen fanns. Vissa av dessa uppgifter var konstruerade för gymnasie-
nivå och om använda identiskt, kan tidigare resultat eventuellt generaliseras 
till en högre utbildningsnivå. Erhålls olika resultat kan inte tidigare resultat 
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generaliseras, vilket är ett viktigt resultat i sig. I avhandlingen är det emeller-
tid föreställningarna som generaliseras. 

• Olika länder och bakgrund 
Diskussionerna i resultatkapitlet visar att flera föreställningar kan generalise-
ras mellan olika länder, exempelvis England (Carson, 2001), Turkiet (Sözbi-
lir (2001) och Holland (van Roon et al., 1994). Det beror på att denna studie 
genomfördes på samma utbildningsnivå som de nämnda. De föreställningar 
som visade sig vara generaliserbara är F2, F4, F5, F7, F9, medan F6 endast 
är delvis generaliserad på grund av att två av de presenterade mönstren inne-
håller samma reaktion, samma entalpiförändring och samma värme, medan 
Sözbilir (2001) endast beskriver samma reaktion och samma värme. 

• Olika utbildningsnivåer 
Olika utbildningsnivåer har figurerat på två olika sätt. För det första är vissa 
av föreställningarna som presenteras i resultatkapitlet, exempelvis F4 entalpi 
är en energiform, redan generaliserade från gymnasiet till högre utbildning 
(Goedhart och Kaper, 2002). För det andra ägde fördjupningsstudien rum på 
en högre utbildningsnivå än huvudstudien, vilket innebär att alla presentera-
de föreställningar i avhandlingen, utom F6, kan generaliseras över de utbild-
ningsnivåer som ingick. De mönster som presenteras i föreställningarna 
finns det emellertid tveksamheter om. De kan inte per automatik generalise-
ras mellan utbildningsnivåerna utan mer empirisk evidens behövs för att 
kunna avgöra det.  

• Datatriangulering 
Datatriangulering kan ses som ett sätt att öka generaliserbarheten eftersom 
föreställningen inkluderar större delar av empirin. Föreställningens utökade 
applicerbarhet kan ses som ett tecken på generaliserbarhet och i det fallet är 
det inte föreställningen som resultat som generaliseras. I denna studie skapa-
des nya kvalitativa/konceptuella frågor för att komplettera de frågor som 
tidigare forskning bidragit med. Eftersom lärare L3 i huvudstudien och lära-
ren i fördjupningsstudien hade sista ordet angående de uppgifter som ingick i 
tentamina, fick exempelvis Sözbilirs (2001) originaluppgift (se bilaga 21-
22), nydesignas. Förfarandet innebär således att generaliserbarheten sjunker 
eftersom uppgifterna inte är identiska, men utan nydesignen hade empirin 
från tentamina blivit tunnare.  

Sist och slutligen är generaliserbarhet möjligheten att resultaten gäller i en 
större population. Genom att visa att resultaten gäller i huvudstudien och 
fördjupningsstudien är sannolikheten stor att de även existerar bland andra 
studentgrupper vid alla svenska universitet och högskolor. Däremot är det 
inte sagt att empiri från alla svenska universitet och högskolor per automatik 
medför samma uppsättning av föreställningar. Kopplingen till den tidigare 
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generaliseras, vilket är ett viktigt resultat i sig. I avhandlingen är det emeller-
tid föreställningarna som generaliseras. 

• Olika länder och bakgrund 
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genomfördes på samma utbildningsnivå som de nämnda. De föreställningar 
som visade sig vara generaliserbara är F2, F4, F5, F7, F9, medan F6 endast 
är delvis generaliserad på grund av att två av de presenterade mönstren inne-
håller samma reaktion, samma entalpiförändring och samma värme, medan 
Sözbilir (2001) endast beskriver samma reaktion och samma värme. 
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(Goedhart och Kaper, 2002). För det andra ägde fördjupningsstudien rum på 
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ras mellan utbildningsnivåerna utan mer empirisk evidens behövs för att 
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större population. Genom att visa att resultaten gäller i huvudstudien och 
fördjupningsstudien är sannolikheten stor att de även existerar bland andra 
studentgrupper vid alla svenska universitet och högskolor. Däremot är det 
inte sagt att empiri från alla svenska universitet och högskolor per automatik 
medför samma uppsättning av föreställningar. Kopplingen till den tidigare 
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forskningen tydliggör dock att de konstruerade föreställningarna även har 
bäring utanför avhandlingens ramar.  

7.3 Implikationer 
I detta avsnitt ges implikationer för undervisning och forskning. Förslagen 
ges primärt för högre utbildning, men eftersom kemistudenter inom högre 
utbildning med stor sannolikhet mött delar av ämnesinnehållet under sina 
gymnasiestudier, ges även informerade förslag för undervisning av begrep-
pen på gymnasienivå. Med informerade förslag menas att förslagen baseras 
på att de empiriska resultaten i avhandlingens studier övergeneraliseras till 
gymnasienivå, samtidigt som ämnesdidaktisk forskning mot både gymnasiet 
och högre utbildning inkluderas som en implicit eller explicit referensram. 
På så vis möjliggörs en diskussion om ämnesinnehållet och undervisningen 
på gymnasiet. Dessutom beskrivs hur den ämnesdidaktiska forskningen kan 
bedrivas för att öka de empiriskt grundade förslagen. Avsnittet avslutas såle-
des med förslag på fortsatt forskning samt hur de mest centrala uppgifterna i 
de empiriska studierna kan revideras.  

7.3.1 Undervisning 
Undervisning om termodynamiska begrepp på alla utbildningsnivåer har 
länge varit föremål för ämnesdidaktiska diskussioner (ex. B. Andersson, 
2008a; Duit & Haeussler, 1994; Engström, 2008; Greenbowe & Meltzer, 
2003; Johnstone, 2010; Kaper & Goedhart, 2002a; Lewis & Linn, 1994; 
McIldowie, 1995; Millar, 2005; Ross, 1993; Warren, 1991). Inom högre 
utbildning har bland annat Carson (2001), Goedhart och Kaper (2002) samt 
Sözbilir (2001) gett specifika förslag om undervisning av entalpi och dess 
förändring, Gibbs energi och dess förändring samt entropi och dess föränd-
ring.  

I avhandlingens resultatkapitel framkommer, generellt uttryckt, att stu-
denterna känner till energiomvandlingar, värme och arbete samt att korrekta 
beskrivningar oftast är begränsade till fysikaliska situationer, medan kemiska 
situationer genererar betydligt fler ad hoc beskrivningar av bland annat arbe-
te. De empiriska resultaten visar även att studenterna är medvetna om att 
entalpi introduceras i teoribildningen, men de vet inte riktigt varför. Liknan-
de resultat fann Carson (2001) och ett förslag är att börja med de kvalitativa 
beskrivningarna av begreppen innan beräkningar introduceras. Ett liknande 
förslag ger även Gabel (2003) samt Sözbilir (2001). Med utgångspunkt i 
avhandlingens empiriska resultat stöds det förslaget, men ytterligare en 
kommentar är på plats. Att säga att undervisningen ska börja med kvalitativa 
beskrivningar säger egentligen ingenting om hur undervisningen de facto ska 
designas. Enligt Carsons (2001) förslag så handlar det om mer än bara de 
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kvalitativa beskrivningarna. Lärare ska finna länkar mellan sina syften med 
undervisningen, det de tror studenten vet samt det studenterna faktiskt kän-
ner till. Lärarna i Carsons studie vet vad de själva vill, men starkt uttryckt, 
har de en felaktig uppfattning om vad studenterna känner till samt tar inte 
heller reda på vad studenterna känner till när de påbörjar sina högre kemi-
studier. Att lärarna i Carsons studie inte är unika framgår i den didaktiska 
litteraturen (ex. Gabel, 2003; Mazur, 1997). 

I avhandlingen ges därför följande förslag till de kemilärare som först mö-
ter studenterna inom högre utbildning. Undervisningen bör baseras på de 
grundläggande begreppen (inre) energi, värme och arbete. Värme och arbete 
uppfattas generellt av studenterna som energiformer och därför måste skill-
naden mellan värme och arbete samt skillnaden mellan energiformer och 
värme samt arbete tydliggöras. Värmet uppfattas oftast som något materiellt 
av studenterna. Arbetet är enligt studenterna påverkan på artefakter. Det 
innebär att många kemiska reaktioner inte utför ett arbete eftersom interak-
tionen med omgivningen (atmosfären) inte beskrivs som arbete. För att möj-
liggöra för läraren att ta reda på vad studenterna känner till om de grundläg-
gande begreppen, bör i likhet med bland annat Carsons (2001) och Gabels 
(2003) synpunkter, inga beräkningar ingå i de första stegen.  

Om begreppet entalpi och dess förändring introduceras med hjälp av en 
cylinder och friktionslös pistong samt en algoritmisk matematisk härledning 
med beräkningar, är det sannolikt att syftet med att introducera begreppet 
inte uppfattas av studenterna (jfr. Carson, 2001; Sözbilir, 2001). Syftet med 
att införa entalpi i den vetenskapliga teoribildningen försvinner någonstans 
på vägen från cylinder och pistong till beräkningen. Carson (2001) kommen-
terar att ett problem är att läraren antar att studenterna känner till arbete och 
tryckvolymarbete när begreppet entalpi introduceras. Eftersom resultatet i 
avhandlingen ger ytterligare evidens åt att arbete i kemi är problematiskt för 
studenterna, bör således undervisande lärare ge arbete, särskilt tryckvolym-
arbetet, mer tid i undervisningen.  

De specifika resultaten rörande entalpi och dess förändring gör generellt 
gällande att studenterna sannolikt uppfattar entalpi som värme när de påbör-
jar sin högre utbildning. Entalpi som ett tillståndsbegrepp är emellertid obe-
kant. Notera här att förslagen endast handlar om vilket ämnesinnehåll som 
läraren bör fokusera undervisningen mot. Hur läraren undervisar, det vill 
säga metoden, betonas ej i förslagen eftersom avhandlingen inte undersökt 
olika sätt att undervisa kemisk termodynamik. I både mer allmän litteratur 
och den ämnesdidaktiska finns väl beskrivna sätt att undervisa som läraren 
kan utnyttja för att skapa en undervisningssekvens om kemisk termodyna-
mik. Det enda förslaget om hur undervisning bör ske är en följd av argumen-
tationen ovan. Läraren kan inte endast föreläsa och härleda begreppen ma-
tematiskt.  

Om å ena sidan en extrem utgångspunkt för undervisning av de termody-
namiska begreppen tas, är följande frågor adekvata. På vilket sätt bidrar ex-
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forskningen tydliggör dock att de konstruerade föreställningarna även har 
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empelvis entalpi och dess förändring till att en biologistudent förstår kemi 
bättre? Hur tydliggörs koppling mellan exempelvis biologi och kemi, tack 
vare nämnda begrepp? Hur bidrar begreppen till att göra kemi konkret, in-
tressant och/eller roligt? Den centrala frågan är således om alla studenter 
som läser kemi på grundläggande nivå faktiskt behöver kunskap om begrep-
pen i sin kommande profession?  

Om å andra sidan verkligheten får styra, är det förmodligen omöjligt att 
utesluta begreppen helt ur undervisningen, eftersom entalpi och dess föränd-
ring samt även Gibbs energi och dess förändring, är viktiga begrepp inom 
teoribildningen. Begreppen är således en del av den kemiska allmänbild-
ningen. Det är emellertid spännande att tänka sig undervisning av grundläg-
gande kemisk termodynamik där entalpi och dess förändring utesluts.  

Förslagen för gymnasiet påminner om de ovan givna, men det är själv-
klart en skillnad om begreppet entalpi undervisas i kemikurserna under 
gymnasiet eller i högre utbildning. Eftersom arbete är ett centralt begrepp i 
teoribildningen är en rekommendation att kemilärare utgår från fysikens 
beskrivningar av arbete och för in begreppet i kemiundervisningen. Det 
osynliga arbetet mot omgivningen (atmosfären) är då viktigt och läraren 
måste även ha ramverket forms of energy i åtanke (Carson, 2001; Goedhart 
& Kaper, 2002). Eftersom gymnasieutbildningen ska förbereda eleverna för 
högre studier och fostra dem till demokratiska medborgare (B. Andersson, 
2001; Östman, 2000) ges följande förslag.  

En aspekt av att fostra en demokratisk medborgare är att eleverna ska 
kunna utnyttja naturvetenskapliga begrepp i vardagen (B. Andersson, 2001). 
Att inkludera entalpi som i det undervisade ämnesinnehållet stödjer förmod-
ligen inte gymnasieläraren i kemi att fostra demokratiska medborgare. Ener-
gi, värme och arbete, energikvalitet (och entropi) är naturliga delar i en så-
dan fostran och bör betraktas som centralt ämnesinnehåll i gymnasiekemin. 
Engström (2008) visar att fysikexperter anser att ämnesinnehållet i gymna-
sieskolans fysik bör utgå från energikvalité. I en kedja med energiomlag-
ringar känns i så fall batteriet som en naturlig del i kedjan, där energikvalitén 
gradvis försämras. Att fysik och kemi använder begreppen med olika bety-
delser måste dock beaktas125. Att uppnå synergieffekterna kommer att kräva 
mycket av gymnasielärarna och exempelvis måste fysiklärare överge smält-
entalpi och förångningsentalpi till förmån för smältenergi och förångnings-
energi. Hur det praktiskt är möjligt att exkludera begreppet entalpi och dess 
förändring ur undervisningen av kemi, biologi och fysik på gymnasiet låter 
jag vara osagt. Samtidigt kan inte alltid lösningen vara att utesluta innehåll 
som visat sig problematiskt.  

                               
125 Biologin är inte bortglömd eftersom energiutbyten också behandlas, men här är fokus 
mindre på det ämnet än relationen mellan fysik och kemi. Samtidigt behövs inte ental-
pi/entalpiförändringen för att förklara metabolism, fotosyntes, etcetera utan energi förefaller 
vara ett mer grundläggande begrepp.  
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Om det istället antas att entalpi och dess förändring är viktiga begrepp för 
gymnasieelever att lära sig som en del i förberedelsen för högre utbildning, 
går det att argumentera för att ge ämnesinnehållet mer tid i undervisningen 
av gymnasiekurserna i kemi (jfr. Johnstone, 2010). Eftersom de empiriska 
resultaten visar att studenterna primärt uppfattar förändringen av entalpi kan 
i så fall kemiundervisningen i gymnasiet baseras på skillnaden i tillståndet 
inre energi och tillståndet entalpi samt fördjupa beskrivningen av ett till-
stånd. På så vis kan syftet med begreppet entalpi betonas. Arbete, då primärt 
tryckvolymarbete, är centralt, och skillnaden mellan fysikaliskt arbete och 
kemiskt arbete måste beaktas. Samtidigt måste förmodligen lärarna exklude-
ra något annat ämnesinnehåll (jfr. Gabel, 2003). Att få det ämnesmässiga 
gapet mellan gymnasiekemin och kemin inom högre utbildning att minska är 
ett långsiktigt projekt.  

Undervisning inom högre utbildning handlar ju även om att få studenten 
att bli en kemist och Ogborn (1976b) formulerade följande tanke om ke-
misten  

Two groups of people seem to be less unhappy about thermodynamics than 
most. The first are chemists-at least they are used to looking up enthalpies, 
entropies, and free energies in tables, adding or subtracting them, dividing 
some by T, and getting answers which make sense, such as the number of 
water molecules which are likely to be ionized in pure water. Like the driver 
of a car, they may not know how it all works, but they certainly can get from 
one place to another. […] (s. 655)  

Resultaten i studien visar just det Ogborn (1976b) berörde, studenterna kan 
generellt beräkna det som läraren vill att de ska kunna beräkna. Det är såle-
des viktigt att komma ihåg, att undervisning om kemisk termodynamik dels 
ska medföra att studenterna blir säkra på beräkningar, dels ska medföra att 
studenterna vet vad de beräknar. Eftersom den didaktiska forskningen visat 
att studenter generellt blir säkra på att beräkna på bekostnad av att de inte vet 
vad de beräknar, har kemilärare på gymnasiet och inom högre utbildning en 
möjlig utmaning att anta.  

7.3.2 Forskning 

Inom didaktisk forskning finns det överväldigande bevis för att studenterna 
inte kan förklara vad det är de beräknar (ex. Bodner & Herron, 2002; Gabel, 
2003; Kim & Pak, 2002; Mazur, 1997). Resultatet i denna avhandling är 
inget undantag, men eftersom processen att revidera föreställningarna F1-F9 
endast avstannat tillfälligt, för att möjliggöra formuleringarna i avhandling-
en, är en uppenbar fortsättning att fördjupa datainsamlingen inom högre 
utbildning. Nedan ges fyra exempel på fortsatt forskning inom högre utbild-
ning. 
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jag vara osagt. Samtidigt kan inte alltid lösningen vara att utesluta innehåll 
som visat sig problematiskt.  

                               
125 Biologin är inte bortglömd eftersom energiutbyten också behandlas, men här är fokus 
mindre på det ämnet än relationen mellan fysik och kemi. Samtidigt behövs inte ental-
pi/entalpiförändringen för att förklara metabolism, fotosyntes, etcetera utan energi förefaller 
vara ett mer grundläggande begrepp.  
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Om det istället antas att entalpi och dess förändring är viktiga begrepp för 
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Resultaten i studien visar just det Ogborn (1976b) berörde, studenterna kan 
generellt beräkna det som läraren vill att de ska kunna beräkna. Det är såle-
des viktigt att komma ihåg, att undervisning om kemisk termodynamik dels 
ska medföra att studenterna blir säkra på beräkningar, dels ska medföra att 
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• Frågorna bör, för det första, ges i en nedan beskriven reviderad version 
till nya studentgrupper. Liksom i avhandlingen bör studenterna svara på 
frågorna före, under och efter undervisningen. Den nya designen kan 
ställa liknande frågor som i avhandlingen, men även ställa andra typer av 
frågor, exempelvis om det är möjligt för studenter att tillämpa entalpi 
och dess förändring för att beskriva kemiska reaktioner.  

• För det andra bör frågorna inkluderas i undervisningen i syfte att bedriva 
forskning. Muntliga diskussioner kan spelas in, skrivuppgifter kan an-
vändas eller så kan frågorna ingå som en teoretisk del av en laboration 
om öppen kalorimetri.  

• För det tredje bör utvecklingen av nya frågor och revideringen av de 
gamla fortsätta för att nya insikter ska nås. Samtidigt är det högst troligt 
att en sådan process förändrar de konstruerade kategorierna. Om de änd-
ras bör det ses som ett steg i den kvalitativa analysen eftersom ett mål 
med analysen är att ge mer generellt applicerbara kategorier.   

De tre första förslagen mot högre utbildning kan utföras i befintliga praktiker 
och begränsas inte av vem som utför uppgiften. Både forskare och lärare kan 
arbeta med denna utveckling eftersom det som krävs är en kurs där ämnesin-
nehållet undervisas och att tid för utveckling, analys och skrivande finns. För 
lärare bör hindren vara lägre då utvecklingstid normalt ingår i den tid som 
ges för undervisning. För forskning ställs andra krav och förmodligen krävs 
mer tid för planering före undervisningen och analys efter undervisningen. 
Om både lärare och forskare samarbetar bedrivs utvecklingsprojekt som 
potentiellt även kan leda till en ökad kunskapsutveckling inom den ämnesdi-
daktiska forskningen.  

• För det fjärde kan empiri samlas in och analyseras utifrån olika teoretis-
ka perspektiv, det vill säga en teoretisk triangulering (Robson, 2002). Att 
använda olika teorier medför således att nya nyanser framkommer och 
på så vis kan ytterligare bidrag ges för kunskapsutvecklingen.  

Att ämnesinnehåll medför ett problematiskt steg när studenterna tar klivet 
från gymnasiet till högre utbildning är en av de Jongs (2000) synpunkter. Det 
viktiga är att hitta balansen mellan vad studenten får med sig från gymnasiet 
och de kommande kraven på studenten. Baserat på de empiriska resultat som 
presenterats här och mina erfarenheter under forskningsprocessen förefaller 
kraven som ställs på studenterna då de påbörjar högre utbildning inte över-
ensstämma med det som kan förväntas av dem126. Studenters bristande äm-
neskunskaper i kemi är något som lärare inom högre utbildning klagar på 

                               
126 I normalfallet används formuleringen för höga krav, men jag tycker nog inte att kraven är 
för högt ställda. Däremot är kraven som ställs på studenten då den påbörjar högre utbildning 
fel i förhållande till vad studenten har gått igenom under gymnasiet.  
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(Högskoleverket, 2009). Om argumenten som lärarna inom högre utbildning 
för fram ska gälla, blir konsekvensen något övergeneraliserat att gymnasielä-
rare i kemi ska undervisa begrepp och innehåll som inte behövs för den egna 
utbildningsnivån. Den argumentationen strider mot de Jongs (2000), Gabels 
(2003) och Johnstones (2010) synpunkter att endast de begrepp som behövs i 
undervisningen ska inkluderas. Gabel (2003) argumenterar även för att ex-
kludera vissa moment i undervisningen. Alltså behövs det forskning för att 
finna broar mellan utbildningsnivåerna för att om möjligt komma tillrätta 
med problemen som antyds. För lärare är det även naturligt att ställa krav på 
den utbildning som studenten redan genomfört. Det motsäger emellertid inte 
att kraven måste vara rimligt ställda. Därför ges förslag för forskning mot 
gymnasiet så att bland annat synpunkterna från lärare kan tillvaratas på ett 
produktivt sätt.  

• En grundläggande fråga är hur lärare undervisar om begreppet entalpi på 
gymnasiet. Inom ramen för avhandlingen utfördes en pilotstudie med lä-
rare och mer forskning behövs för att ta reda på vad lärare inom högre 
utbildning de facto kan förvänta sig av utbildningen som studenterna gått 
igenom. Först då kan gapet mellan gymnasiet och högre utbildning börja 
reduceras.  

• Att argumentera för fortsatt ämnesdidaktisk forskning om de mer speci-
fika kemiska begreppen är en naturlig konsekvens av denna studie och 
följer i Carsons (2001) och Sözbilirs (2001) anda. Eleverna på gymnasiet 
måste på olika sätt inkluderas i empiriska studier. Först då kan empiriskt 
grundande förslag ges till lärare inom högre utbildning. Kemididaktisk 
forskning om hur elever och studenter uppfattar olika termodynamiska 
begrepp behövs, särskilt som vissa av begreppen har en närmast unik, 
vetenskaplig särställning inom kemi127. 

Trots att det finns teoretiska och praktiska syften med att introducera entalpi 
och dess förändring samt Gibbs energi och dess förändring, visar de empi-
riska resultaten att det kanske är dags att revidera synen på begreppen. Om 
syftet med att introducera begreppen är att de ska hjälpa studenterna på 
grundläggande nivå inom högre utbildning, att förklara och förstå vanliga 
kemiska situationer, är det kontraproduktivt eftersom studenterna, speciellt i 
pilotstudien med studenter samt huvudstudien, explicit uttrycker motsatsen. 
Forskningen kan emellertid ta en mer generell ansats också. 

• När Carson (2001) valde metod för sina empiriska studier var intervju ett 
självklart val framför enkäter eftersom ingen empirisk forskning var 
genomförd inom området. Sedan dess har Sözbilir (2001) och denna av-

                               
127 Mycket av argumentationen i kemi baseras på entalpi, entalpiförändring, Gibbs energi, 
förändringen i Gibbs energi och entropi. Inom fysiken är entropi grundläggande men de övri-
ga snarare specialfall. 



 236

• Frågorna bör, för det första, ges i en nedan beskriven reviderad version 
till nya studentgrupper. Liksom i avhandlingen bör studenterna svara på 
frågorna före, under och efter undervisningen. Den nya designen kan 
ställa liknande frågor som i avhandlingen, men även ställa andra typer av 
frågor, exempelvis om det är möjligt för studenter att tillämpa entalpi 
och dess förändring för att beskriva kemiska reaktioner.  

• För det andra bör frågorna inkluderas i undervisningen i syfte att bedriva 
forskning. Muntliga diskussioner kan spelas in, skrivuppgifter kan an-
vändas eller så kan frågorna ingå som en teoretisk del av en laboration 
om öppen kalorimetri.  

• För det tredje bör utvecklingen av nya frågor och revideringen av de 
gamla fortsätta för att nya insikter ska nås. Samtidigt är det högst troligt 
att en sådan process förändrar de konstruerade kategorierna. Om de änd-
ras bör det ses som ett steg i den kvalitativa analysen eftersom ett mål 
med analysen är att ge mer generellt applicerbara kategorier.   

De tre första förslagen mot högre utbildning kan utföras i befintliga praktiker 
och begränsas inte av vem som utför uppgiften. Både forskare och lärare kan 
arbeta med denna utveckling eftersom det som krävs är en kurs där ämnesin-
nehållet undervisas och att tid för utveckling, analys och skrivande finns. För 
lärare bör hindren vara lägre då utvecklingstid normalt ingår i den tid som 
ges för undervisning. För forskning ställs andra krav och förmodligen krävs 
mer tid för planering före undervisningen och analys efter undervisningen. 
Om både lärare och forskare samarbetar bedrivs utvecklingsprojekt som 
potentiellt även kan leda till en ökad kunskapsutveckling inom den ämnesdi-
daktiska forskningen.  

• För det fjärde kan empiri samlas in och analyseras utifrån olika teoretis-
ka perspektiv, det vill säga en teoretisk triangulering (Robson, 2002). Att 
använda olika teorier medför således att nya nyanser framkommer och 
på så vis kan ytterligare bidrag ges för kunskapsutvecklingen.  

Att ämnesinnehåll medför ett problematiskt steg när studenterna tar klivet 
från gymnasiet till högre utbildning är en av de Jongs (2000) synpunkter. Det 
viktiga är att hitta balansen mellan vad studenten får med sig från gymnasiet 
och de kommande kraven på studenten. Baserat på de empiriska resultat som 
presenterats här och mina erfarenheter under forskningsprocessen förefaller 
kraven som ställs på studenterna då de påbörjar högre utbildning inte över-
ensstämma med det som kan förväntas av dem126. Studenters bristande äm-
neskunskaper i kemi är något som lärare inom högre utbildning klagar på 

                               
126 I normalfallet används formuleringen för höga krav, men jag tycker nog inte att kraven är 
för högt ställda. Däremot är kraven som ställs på studenten då den påbörjar högre utbildning 
fel i förhållande till vad studenten har gått igenom under gymnasiet.  

 237

(Högskoleverket, 2009). Om argumenten som lärarna inom högre utbildning 
för fram ska gälla, blir konsekvensen något övergeneraliserat att gymnasielä-
rare i kemi ska undervisa begrepp och innehåll som inte behövs för den egna 
utbildningsnivån. Den argumentationen strider mot de Jongs (2000), Gabels 
(2003) och Johnstones (2010) synpunkter att endast de begrepp som behövs i 
undervisningen ska inkluderas. Gabel (2003) argumenterar även för att ex-
kludera vissa moment i undervisningen. Alltså behövs det forskning för att 
finna broar mellan utbildningsnivåerna för att om möjligt komma tillrätta 
med problemen som antyds. För lärare är det även naturligt att ställa krav på 
den utbildning som studenten redan genomfört. Det motsäger emellertid inte 
att kraven måste vara rimligt ställda. Därför ges förslag för forskning mot 
gymnasiet så att bland annat synpunkterna från lärare kan tillvaratas på ett 
produktivt sätt.  

• En grundläggande fråga är hur lärare undervisar om begreppet entalpi på 
gymnasiet. Inom ramen för avhandlingen utfördes en pilotstudie med lä-
rare och mer forskning behövs för att ta reda på vad lärare inom högre 
utbildning de facto kan förvänta sig av utbildningen som studenterna gått 
igenom. Först då kan gapet mellan gymnasiet och högre utbildning börja 
reduceras.  

• Att argumentera för fortsatt ämnesdidaktisk forskning om de mer speci-
fika kemiska begreppen är en naturlig konsekvens av denna studie och 
följer i Carsons (2001) och Sözbilirs (2001) anda. Eleverna på gymnasiet 
måste på olika sätt inkluderas i empiriska studier. Först då kan empiriskt 
grundande förslag ges till lärare inom högre utbildning. Kemididaktisk 
forskning om hur elever och studenter uppfattar olika termodynamiska 
begrepp behövs, särskilt som vissa av begreppen har en närmast unik, 
vetenskaplig särställning inom kemi127. 

Trots att det finns teoretiska och praktiska syften med att introducera entalpi 
och dess förändring samt Gibbs energi och dess förändring, visar de empi-
riska resultaten att det kanske är dags att revidera synen på begreppen. Om 
syftet med att introducera begreppen är att de ska hjälpa studenterna på 
grundläggande nivå inom högre utbildning, att förklara och förstå vanliga 
kemiska situationer, är det kontraproduktivt eftersom studenterna, speciellt i 
pilotstudien med studenter samt huvudstudien, explicit uttrycker motsatsen. 
Forskningen kan emellertid ta en mer generell ansats också. 

• När Carson (2001) valde metod för sina empiriska studier var intervju ett 
självklart val framför enkäter eftersom ingen empirisk forskning var 
genomförd inom området. Sedan dess har Sözbilir (2001) och denna av-

                               
127 Mycket av argumentationen i kemi baseras på entalpi, entalpiförändring, Gibbs energi, 
förändringen i Gibbs energi och entropi. Inom fysiken är entropi grundläggande men de övri-
ga snarare specialfall. 



 238

handling tillfört nya resultat och skriftliga uppgifter. En möjlighet för 
fortsatt forskning är således att påbörja syntesen av dessa studier och för 
framtiden finns även möjligheten att nydesigna en kvantitativ studie 
inom avhandlingens område.  

• Om resultaten i avhandlingen bortses ifrån men den flexibla och under-
sökande designen bibehålls, finns möjligheten att designa en ny studie 
där kemilärare på gymnasiet och inom högre utbildning ingår och där 
undervisningsmomenten följs mer ingående, samtidigt som studenterna 
inkluderas. Denna design fokuserar och fördjupar avhandlingens design.  

• Om resultaten i avhandlingen ligger som grund för designvalet blir stu-
dien mer fokuserad och fördjupad mot det mest relevanta. Empiriska un-
dersökningar med kemilärare på gymnasiet och inom högre utbildning 
ingår liksom undervisningen av innehållet. Dessutom bör en jämförande 
empirisk studie designas där olika utbildningsnivåer ingår.  

I förslagen ovan ingår den fortsatta utvecklingen av uppgifter, problem och 
instrument, men liknande instrument som i huvudstudien och fördjupnings-
studien kan användas för att göra nedslag i undervisningsprocessen. Utveck-
lingen av nya uppgifter pågår redan och exempelvis har Sözbilir (2001) en 
uppgift om inre energi som kan vara relevant att inkludera. De nya uppgif-
terna bör fokusera på att undersöka hur studenterna uppfattar definitionen för 
entalpiförändring och uppgifter med figurer är att föredra.  

Nedan ges förslag på möjliga förändringar för ett mindre urval av uppgif-
terna som ingick i denna avhandling. Urvalet baseras på att uppgifterna mås-
te vara relevanta för det fördjupande syftet mot entalpi, entalpiförändring 
och relaterade begrepp. Förslagen utgår från empiriska resultat samt person-
liga lärdomar från forskningsprocessen. Förslagen medför förhoppningsvis 
att studenterna på ett enklare sätt kan uppfatta det centrala i uppgifterna och 
eventuella figurer. Genom förslagen skapas uppgifter som kan generera nya 
empiriska nyanser om entalpi, entalpiförändring, inre energi, förändring i 
inre energi, värme och arbete.  

• U4x: Gemensamt för dessa uppgifter är att de undersöker studenternas 
uppfattningar om arbete och tryckvolymarbete samt artefaktens påver-
kan, exempelvis figur 7.1 nedan. Kodningen U4x är en mer generell be-
skrivning än de i tabell 4.2 och 6.1.  
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Figur 7.1. (U4f) Natriummetalls reaktion med vatten och artefakten spruta med 
pistong är inkluderad, se bilaga 9 för originaluppgiften. 

De uppgifter som undersöker tryckvolymarbete, oavsett om artefakten är 
inkluderad eller inte, bör revideras på följande tre sätt. För det första 
måste det tydligare framgå att atmosfären är omgivningen för att studen-
terna inte ska formulera att det är fri expansion eller liknande. För det 
andra kan figurerna även inkludera andra arbeten än tryckvolymarbete. 
På så vis skapas möjligheten att undersöka om studenterna uppfattar oli-
ka arbeten som sker samt hur de i så fall beskrivs. För det tredje kan den 
visuella representationen varieras för att nå fler studenter.  

• U5x: Gemensamt för dessa uppgifter är att de undersöker studenternas 
uppfattningar om hur energi kan beskriva tillstånd och processer. Stu-
denten ska exempelvis svara på om energi används som tillstånd eller 
process då Man har en blandning av vätgas och syrgas i en ballong 
(U5c). För att förtydliga varför studenten väljer det ena eller andra alter-
nativet bör studenten motivera sitt svar. Då skapas även förutsättningar 
för att analysera motiveringarna kvalitativt.   

• U7x: Denna fråga finns i två versioner som designats från Sözbilirs 
(2001) original (se bilaga 21-23). Om studentgrupperna i kommande 
studier liknar studentgrupperna i avhandlingen bör uppgiften revideras 
enligt följande. För det första är den senaste versionen med uppställ-
ningar före och efter reaktionerna tydligare för studenterna då de måste 
identifiera tryckvolymarbetet. Den uppgiften skapades för fördjupnings-
studien på grund av att studenterna i huvudstudien tolkade uppställning-
arna i den först designade uppgiften som statiska. Om studenterna läser 
en högre utbildningsnivå, det vill säga likt studenterna i fördjupningsstu-
dien, bör för det andra kommentaren (trycket i sprutan är detsamma som 
trycket utanför sprutan) tas bort, då studenterna förväntas kunna tolka 
uppställningen ändå.  
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• U8a: Studenterna beskriver förångning och frågan är relevant för att 
stödja studenterna på grundläggande nivå i sina teoretiska resonemang 
(gas bildas), men bör tas bort om utbildningsnivån är högre. 

• U8b: Detta är den andra delen av uppgiften om förångning. Studenterna 
ska förklara varför förändringen i den inre energin vid förångning skiljer 
sig från förångningsentalpin. När U8b formulerades diskuterade läraren 
L3 och forskaren ingående det bästa sättet att uttrycka uppgiften. Pro-
blemet som tillstötte var att vapU inte kunde uttryckas som förångnings-
energi eftersom det är den inre energin. Därför formulerades förändring-
en i den inre energin vid förångning. Frågan är komplex och innehåller 
således två olika formuleringar som indikerar förändring. Att istället 
skriva vapU  vapH riskerar även att ge en matematisk härledning och 
istället kan följande formulering ges: När en förångning sker vid samma 
temperatur skiljer sig förändringen i inre energi från förändringen i en-
talpi, förklara varför. 

• I huvudstudiens fjärde tentamen (HST2b, fråga 3, bilaga 13) ingick en 
uppgift om olika salters upplösning. Den baserades på en försöksupp-
ställning som tidigare använts under intervjuer (ex. Boo, 1998; Carson, 
2001; de Vos & Verdonk, 1986). Som tentamensuppgift var den för krä-
vande för studenterna att svara på och rekommendationen är att låta den 
vara en intervjufråga särskilt eftersom den förmodligen kan ge mer ny-
anserad empiri som en sådan.  

• Under de olika studierna har olika intervjutekniker använts, den semi-
strukturerade (Drechsler, 2005; Kvale, 1996) och ”Interviews about In-
stances and Events” (White & Gunstone, 1992, s. 65). Tillsammans med 
de försök som visades fungerade båda teknikerna väl för att generera en 
bredare, generell, empirisk bild. Om intervjuerna istället ska ge en för-
djupande och nyanserande bild av de logiska föreställningarna bör inter-
vjuerna istället innehåll uppgifter eller uppställningar som designats från 
Sözbilirs (2001) original. Det skulle även ge ytterligare tyngd åt datatri-
anguleringen.  

Om revideringen sker möjliggörs att ny empiri rörande entalpi, entalpiför-
ändringar och relaterade begrepp samlas in. Forskaren kan då gå djupare in i 
studenternas motiveringar och beskrivningar.  
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8 English summary 

8.1 Introduction and aim 
Researchers have stated that chemical thermodynamics is problematic for 
students (e.g. Carson, 2001). Goedhart and Kaper (2002) describe how the 
teaching of thermodynamics changes from upper secondary school to higher 
education, in that concepts’ meaning change as do the entire frameworks in 
which the concepts are included. As a consequence, upper secondary stu-
dents taking chemistry and physics base their understanding of thermody-
namics on a physics framework (i.e. forms of energy), which may affect 
students’ understanding of enthalpy and enthalpy changes as these concepts 
are not forms of energy (Kaper & Goedhart, 2002a). In this framework, there 
are crossovers with thermodynamics because of fundamental concepts such 
as energy, work and heat.  
• As students begin their higher education in chemistry it is probable that 

their frame of reference about energy, heat and work is based on the ex-
planatory models of physics. The teaching of chemistry must therefore 
be adapted to this. As new concepts are introduced and emphasized in 
chemical thermodynamics (e.g. enthalpy and its change) researchers 
must continue to investigate them empirically. The focus must be on ap-
plications and situations taken from chemistry (Carson, 2001; Goedhart 
& Kaper, 2002; Kaper & Goedhart, 2002a, 2002b; Sözbilir, 2001).  

• Science teaching in general and specifically for thermodynamic con-
cepts, is based on algorithms. Teachers view qualitative understanding 
as a consequence of students doing calculations. Research shows the op-
posite, arguing that teaching must be based on qualitative descriptions of 
the content before calculations are introduced (e.g. Carson 2001, Gabel, 
2003). Research must therefore continue to investigate how students’ 
qualitative understanding and exam results are affected by new, more 
qualitative, tasks. 

Enthalpy and its change are important in describing chemical reactions but 
there is limited research into students’ understanding of enthalpy, its change 
and relationships to internal energy, heat and work, especially in higher edu-
cation (see 8.2). Therefore, the aim of this thesis is to empirically investigate 
students’ conceptions about the fundamental concepts of chemical thermo-
dynamics. Since constructed conceptions are part of the research process 



 240

• U8a: Studenterna beskriver förångning och frågan är relevant för att 
stödja studenterna på grundläggande nivå i sina teoretiska resonemang 
(gas bildas), men bör tas bort om utbildningsnivån är högre. 

• U8b: Detta är den andra delen av uppgiften om förångning. Studenterna 
ska förklara varför förändringen i den inre energin vid förångning skiljer 
sig från förångningsentalpin. När U8b formulerades diskuterade läraren 
L3 och forskaren ingående det bästa sättet att uttrycka uppgiften. Pro-
blemet som tillstötte var att vapU inte kunde uttryckas som förångnings-
energi eftersom det är den inre energin. Därför formulerades förändring-
en i den inre energin vid förångning. Frågan är komplex och innehåller 
således två olika formuleringar som indikerar förändring. Att istället 
skriva vapU  vapH riskerar även att ge en matematisk härledning och 
istället kan följande formulering ges: När en förångning sker vid samma 
temperatur skiljer sig förändringen i inre energi från förändringen i en-
talpi, förklara varför. 

• I huvudstudiens fjärde tentamen (HST2b, fråga 3, bilaga 13) ingick en 
uppgift om olika salters upplösning. Den baserades på en försöksupp-
ställning som tidigare använts under intervjuer (ex. Boo, 1998; Carson, 
2001; de Vos & Verdonk, 1986). Som tentamensuppgift var den för krä-
vande för studenterna att svara på och rekommendationen är att låta den 
vara en intervjufråga särskilt eftersom den förmodligen kan ge mer ny-
anserad empiri som en sådan.  

• Under de olika studierna har olika intervjutekniker använts, den semi-
strukturerade (Drechsler, 2005; Kvale, 1996) och ”Interviews about In-
stances and Events” (White & Gunstone, 1992, s. 65). Tillsammans med 
de försök som visades fungerade båda teknikerna väl för att generera en 
bredare, generell, empirisk bild. Om intervjuerna istället ska ge en för-
djupande och nyanserande bild av de logiska föreställningarna bör inter-
vjuerna istället innehåll uppgifter eller uppställningar som designats från 
Sözbilirs (2001) original. Det skulle även ge ytterligare tyngd åt datatri-
anguleringen.  

Om revideringen sker möjliggörs att ny empiri rörande entalpi, entalpiför-
ändringar och relaterade begrepp samlas in. Forskaren kan då gå djupare in i 
studenternas motiveringar och beskrivningar.  

 241

8 English summary 

8.1 Introduction and aim 
Researchers have stated that chemical thermodynamics is problematic for 
students (e.g. Carson, 2001). Goedhart and Kaper (2002) describe how the 
teaching of thermodynamics changes from upper secondary school to higher 
education, in that concepts’ meaning change as do the entire frameworks in 
which the concepts are included. As a consequence, upper secondary stu-
dents taking chemistry and physics base their understanding of thermody-
namics on a physics framework (i.e. forms of energy), which may affect 
students’ understanding of enthalpy and enthalpy changes as these concepts 
are not forms of energy (Kaper & Goedhart, 2002a). In this framework, there 
are crossovers with thermodynamics because of fundamental concepts such 
as energy, work and heat.  
• As students begin their higher education in chemistry it is probable that 

their frame of reference about energy, heat and work is based on the ex-
planatory models of physics. The teaching of chemistry must therefore 
be adapted to this. As new concepts are introduced and emphasized in 
chemical thermodynamics (e.g. enthalpy and its change) researchers 
must continue to investigate them empirically. The focus must be on ap-
plications and situations taken from chemistry (Carson, 2001; Goedhart 
& Kaper, 2002; Kaper & Goedhart, 2002a, 2002b; Sözbilir, 2001).  

• Science teaching in general and specifically for thermodynamic con-
cepts, is based on algorithms. Teachers view qualitative understanding 
as a consequence of students doing calculations. Research shows the op-
posite, arguing that teaching must be based on qualitative descriptions of 
the content before calculations are introduced (e.g. Carson 2001, Gabel, 
2003). Research must therefore continue to investigate how students’ 
qualitative understanding and exam results are affected by new, more 
qualitative, tasks. 

Enthalpy and its change are important in describing chemical reactions but 
there is limited research into students’ understanding of enthalpy, its change 
and relationships to internal energy, heat and work, especially in higher edu-
cation (see 8.2). Therefore, the aim of this thesis is to empirically investigate 
students’ conceptions about the fundamental concepts of chemical thermo-
dynamics. Since constructed conceptions are part of the research process 



 242

another aim is to investigate how including qualitative/conceptual tasks in 
exams affects students’ results. The research questions are  

RQ1. Which conceptions of enthalpy and related concepts can be con-
structed to describe students’ difficulties with the concepts? 

RQ 1.1 Which underlying conceptions can be constructed? 
RQ 1.2 Which logical conceptions can be constructed? 

RQ2. How do the newly defined conceptions, the underlying and the logical, 
distinguish between two different kinds of conceptions? 

RQ3. How are students’ exam results affected by the introduction of qualita-
tive/conceptual tasks? 

These research questions will result in a contribution to discussions regard-
ing the teaching of thermodynamics in both upper secondary school and 
higher education. 

8.2 Background 

8.2.1 Scientific background 
Many chemical reactions are explained using the state function enthalpy 
defined as H = U + pV, where U is the state function internal energy128, p the 
pressure and V the volume. The unit is, as for internal energy, Joule (J). En-
thalpy, H, is a description of a physical state, hence both the state of the mat-
ter (i.e. solid, liquid or gas) and the state variables (i.e. volume, pressure, 
temperature and amount of substance) affect the value of H and its change. 
A change of the state function enthalpy is defined as dH = dU + d(pV)129. 

In order to determine the change in internal energy both heat and work 
must be monitored: dU = q + w + w´, where q = an infinitesimal change 
in heat, w = an infinitesimal change in expansion work and w´ = an infini-
tesimal change in all other works. Here,  is used to indicate that the variable 
is path dependent or: Heat and work are inexact integrals130 which means that 

                               
128 Internal energy is sometimes denoted E. In the empirical studies students may use E in-
stead of U.  
129 d(pV) indicates that the pressure and volume change from the initial state p1V1 to a final 
state p2V2. Since it is a change of a product, mathematics states that d(pV) = pdV + Vdp. 
Enthalpy is a state function since U, p and V are state functions. The overall change of H does 
not depend on the path taken from H1 to H2. 
130 Students need to be aware of two different integrals, where the exact ones are independent 
of the path or how the reaction occurs (e.g. H, U). The inexact integrals depend on the path, 
that is depends on how the processes are carried out (e.g. q and w).  
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their values depends on the path taken from U1 to U2 (Laidler et al., 2003). In 
practical situations it is more difficult to determine the expansion work than 
to measure heat. Therefore, one reason for the introduction of enthalpy and 
its change is that the expansion work is disregarded by the definition of en-
thalpy change. As a chemical reaction, or a physical transformation, occurs 
the enthalpy of the system is changed due to the changes in U, p and V, dH = 
dU + d(pV) or dH = q + w + w´+ pdV + Vdp131. 

Since expansion work may be defined as w = - pexdV132 and pex = p, then 
the equation is dH = q + w´+ Vdp which when integrated becomes H = q 
+ w´ + Vp. If the pressure is constant, as in many chemical reactions, p = 
0, and no other work is allowed, w´ = 0, then the enthalpy change is the heat 
H = q, or even better the heat at constant pressure H = qp. Conceptually, 
students must be aware that the description of enthalpy as heat at constant 
pressure is based on a number of assumptions in order to simplify the equa-
tion. 

Using enthalpy and the enthalpy change as heat at constant pressure when 
only expansion work is allowed reduces a practical problem, so heat is the 
only process to require monitoring. The advantage with enthalpy and its 
change is that a simultaneous monitoring of two changes is possible, both for 
the system and the surroundings (Kjellander, 2002). 

As mentioned, both U and H may be used to describe what happens 
during a chemical reaction. These changes are different but related. Bond 
energy is, for instance, the change in internal energy when a bond breaks 
while bond enthalpy is the change in enthalpy when a bond breaks. Due to 
the definition, the numerical values of the two changes are, in most cases, 
not equal. Even though the enthalpy change as heat at constant pressure 
when only expansion work is allowed may be defined for any reacting sys-
tem, it is not always preferable to use this definition. If hydrogen gas and 
oxygen gas are either allowed to explode or to react slowly in a fuel cell, the 
theoretical values of H are equal. In the fuel cell the measured heat would 
not agree with the theoretical value since electrical work is done. The de-
rived equation for enthalpy change (H = qp) is not valid since w´ is not 
zero. 

If the starting point is the definition of enthalpy change and the volume is 
constant, V = 0, then the following will occur. Since H = U + pV + 
Vp and the volume is constant then H = q + w´ + Vp. The system can-
not do expansion work and if no other works are allowed, then w´ = 0 hence 
H = qV + Vp. Both the heat at constant volume and the pressure increase 
at a certain volume must be determined. The result indicates that enthalpy 

                               
131 Note that this equation probably contains mathematical notions that are unknown to most 
students. A more common way is to express the definition as H = q + w + pV + Vp. 
132 In this description pex is the external pressure (i.e. the pressure the system does work 
against in order to expand).  
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changes are applicable to systems at a constant volume, but in most cases it 
is more practical to use the internal energy change since U = q + w and w = 
0, then U = qV (Atkins & de Paula, 2005).  

That enthalpy and internal energy and their changes are related is obvious, 
but the similarities and differences are complex. Both enthalpy and internal 
energy are state functions. They are changed by the same processes, heat and 
work. Enthalpy cannot be transformed to a form of energy, but internal en-
ergy is the sum of different forms. Nor can enthalpy change be transformed 
into a form of energy133, but it describes both the effects on the system and 
the surroundings while internal energy change describes the effects on the 
system. 

8.2.2 Conceptions and understanding 
Research on conceptions may be “concerned with the qualitative differences 
among the conceptions that students use to explain scientific phenomena and 
examine students’ topic-related understanding of scientific concepts.” (Duit 
& Treagust, 1998, p.6). Conceptions are used by many researchers to de-
scribe their research results and, in most cases, conceptions are viewed as 
mental models (Hartmann & Niedderer, 2005; Petri & Niedderer, 1998; 
Treagust & Duit, 2008a, 2008b). The conceptions of single individuals (Har-
rison et al., 1999) or groups of students (Thomas & Schwenz, 1998) have 
been formulated, as have students’ conceptions of single concepts (e.g. Car-
son & Watson, 1999), single tasks (e.g. Sözbilir, 2001) or a phenomenon 
(e.g. B. Andersson & Wallin, 2000). Different research methods and tech-
niques have been used and the studies mentioned above have been carried 
out in a cognitive or constructivist tradition where individuals are said to 
have parallel conceptions (Hartmann & Niedderer, 2005; Petri & Niedderer, 
1998), a conceptual profile (Mortimer, 1995), misconceptions and precon-
ceptions (Driver & Easley, 1978) or intermediate conceptions (Driver, 1989; 
Niedderer et al., 2007). 

The common ground for most studies on conceptions is a given frame of 
reference, the scientific conceptions. As students’ responses are compared to 
scientific theory, descriptions of how students perceive the theory differently 
may be given. These descriptions, no matter of how small the differences are 
to the scientific conceptions, are labelled alternative conceptions (Carson & 
Watson, 1999). Since students have probably been introduced to or used 
word similar to the thermodynamic concepts previously, for instance in eve-
ryday life and formal or informal education, it is likely that students have 
developed alternative conceptions about the concepts (e.g. B. Andersson, 
2008a) or developed a framework such as the physical framework forms of 

                               
133 That enthalpy is not a form of energy is easy to see, as it does not depend on one or more 
of the state variables that define the state.  
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energy (Goedhart & Kaper, 2002). It is however, important to have in mind 
that conceptions are never nonsense (Vosniadou, 2008a), they exist in paral-
lel (Hartmann & Niedderer, 2005; Petri & Niedderer, 1998) and that they are 
more likely to occur in some situations (Mortimer, 1995). Research shows 
that even if a student does not express the conception, there is the possibility 
that he or she has it anyway. Therefore, the aim of teaching is to change 
students’ conceptions to a more valid scientific conception. The conceptual 
change may be done in many ways (Vosniadou, 2008b). On the path towards 
the scientific conception, different intermediate conceptions may be identi-
fied (Petri & Niedderer, 1998). 

During the analytical process, the identified alternative conceptions were 
labeled as either underlying or logical. These types were formed as each 
answer was analyzed and were based on the criterion that the conception 
could or could not be described similarly to a scientific conception. Concep-
tions with a similar but alternative logic were labeled logical (see 8.5.6-
8.5.9), and conceptions covering more general tendencies were labelled un-
derlying (see 8.5.1-8.5.5). Note that this differentiation was developed dur-
ing the analytical process and that both types are alternative conceptions as 
described by Carson and Watson (1999). There is also a pragmatic differ-
ence between the conceptions. The logical ones are often different concep-
tions of one task (cf. Sözbilir, 2001) while the underlying ones are based on 
more data (cf. Carson, 2001). In this thesis, conception is used as a descrip-
tion of several patterns in the empirical data, hence the conception is the 
descriptive category to which patterns belong (Carson, 2001; Sözbilir, 2001). 
As a consequence of the qualitative analytical method, see section 8.4 below, 
there is no one-to-one relationship between a student’s response and the 
corresponding conception, since the conception will most probably describe 
something more general or abstract than each unique answer.  
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133 That enthalpy is not a form of energy is easy to see, as it does not depend on one or more 
of the state variables that define the state.  
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8.2.3 Results of previous research 
In this section previous research findings for students’ conceptions of en-
ergy, heat and work are presented, see table 8.1.  

Table 8.1. Results and conceptions of heat and work. Student = undergraduate stu-
dents.  

Results and conceptions Age Source Relevant for 
conception(s)  

Heat is a form of energy 6-13 
 
Adolescents 
and adults 

Sözbilir (2003, 
p.28)  
Lewis and Linn 
(1994) 

F4 (see 8.5.4) 

Heat is not an extensive quantity but 
an intensive 

15-16 Sözbilir (2003, 
p.29) 

F6 (see 8.5.6) 

Two bodies with the same tempera-
ture have the same energy or heat  

” ” F6 

Heat is considered a state quantity 
instead of a process quantity 

Students van Roon et al. 
(1994) 

F5 (see 8.5.5) 

q, heat, is energy and the unit is 
Kelvin (q = T or q = T is used) 

” Greenbowe and 
Meltzer (2003) 

F4 

The amount of heat liberated does not 
depend on the work done 

~16-18 Johnstone et al. 
(1977) 

F6, F7 (see 
8.5.4, 8.5.5) 

Energy and work are not separated 13, 16, 18 Driver and 
Warrington 
(1985) 

F5 

Work is always involved when en-
ergy is transferred 

“ “ F2 (see 8.5.2) 

Instead of considering work as a 
thermodynamic concept work is 
generally considered as a mechanical 
concept. 

Students van Roon et al. 
(1994) 

F2, F3 (see 
8.5.2, 8.5.3) 

Work is regarded as a convertible 
form of energy instead of a form of 
energy conservation 

“ “ F2 

Work is not genuinely seen as a 
process 

“ “ F2 

The gas leaving the system brings 
energy with it and this energy is the 
work. 

“ Carson (2001) F2 

Table 8.1 shows some conceptions of heat and work that are relevant to this 
study as approximately the same ages are covered. The table shows that 
there are some difficulties with the first law of thermodynamics (U = q + 
w), heat and work as states instead of processes and parts of the energy con-
version between different forms. As a chemical reaction occurs heat and 
work are inputs or outputs, but they both can be traced back to the same fea-
tures of a chemical reaction, bond breaking and bond formation. The rela-
tionships between bonding and thermodynamics are difficult for upper sec-
ondary students and, in fact, students make no links between the two areas 
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(Barker & Millar, 2000). However, some previous results are more important 
for this thesis. Both Carson (2001) and Sözbilir (2001) argue that there are 
too few empirical studies investigating students’ understanding of expansion 
work within chemistry education research. In physics education research, 
general studies of work have been done. In chemistry work against the sur-
roundings (atmosphere) is important and frequently occurring. In table 8.2 
the main results with respect to enthalpy and its change, (internal) energy 
and its change, heat and work are summarized.  

Table 8.2. Results and conceptions of enthalpy, enthalpy change, heat and pV-work. 
Student = undergraduate students. 

Results and conceptions Age Source Relevant for 
conception(s) 

Endothermic and exothermic are solely 
based on the sign of H  

Students Granville (1985) F1, F5 (see 
8.5.1, 8.5.5) 

Imprecise terminology regarding en-
thalpy and enthalpy change 

” Beall (1994) F5 

Prior to teaching, work is not associ-
ated with chemical reactions  

” Carson (2001) F2, F3 (see 
8.5.2, 8.5.3) 

pV-work is unknown prior to teaching  ” ” F2, F3 
Post teaching, work is sensitized but 
the meaning remained unclear  

” ” F2, F3 

Post teaching, a piston or raising a 
weight is needed to recognize work 

” ” F2, F3 

Students frequently forget one or sev-
eral from heat, constant pressure or pV-
work as they define enthalpy change, 
making the definition incomplete 

” ” F1, F6, F7, F8 
(see 8.5.1, 
8.5.6, 8.5.7, 
8.5.8) 

Enthalpy is a form of energy ” ” F4 (see 8.5.4) 
Enthalpy change is heat at constant 
volume 

” Carson (2001) and 
Sözbilir (2001) 

F6, F7, F8 

Enthalpy change is heat since no work 
is done 

” ” F7 

Students can calculate the reaction 
enthalpy but are not aware that it 
equals the heat 

” Sözbilir (2001) 
Greenbowe and 
Meltzer (2003) 

F5 

Bond enthalpies are used in Hess’ law 
instead of formation enthalpies 

” Teichert and Stacy 
(2002) 

F4 

Students separate G from H but they 
do not know the difference 

” Ribeiro, Pereira 
and Maskill (1990) 

F5 

Some chemistry education researchers have mainly focused on bonds, bond 
energies and enthalpy change (eg. Barker & Millar, 1999, 2000; Boo, 1998; 
Boo & Watson, 2001; Galley, 2004; Granville, 1985). Carson (2001) and 
Sözbilir (2001) therefore explicitly focused on pV-work in their studies. 
Carson’s (2001) research framework includes a conceptual change perspec-
tive and therefore she is able to state that work is sensitized post teaching, 
even though the meaning is still unclear. Post teaching, four of 22 students 
explains expansion work acceptably, while eight students have a range of 



 246

8.2.3 Results of previous research 
In this section previous research findings for students’ conceptions of en-
ergy, heat and work are presented, see table 8.1.  

Table 8.1. Results and conceptions of heat and work. Student = undergraduate stu-
dents.  

Results and conceptions Age Source Relevant for 
conception(s)  

Heat is a form of energy 6-13 
 
Adolescents 
and adults 

Sözbilir (2003, 
p.28)  
Lewis and Linn 
(1994) 

F4 (see 8.5.4) 

Heat is not an extensive quantity but 
an intensive 

15-16 Sözbilir (2003, 
p.29) 

F6 (see 8.5.6) 

Two bodies with the same tempera-
ture have the same energy or heat  

” ” F6 

Heat is considered a state quantity 
instead of a process quantity 

Students van Roon et al. 
(1994) 

F5 (see 8.5.5) 

q, heat, is energy and the unit is 
Kelvin (q = T or q = T is used) 

” Greenbowe and 
Meltzer (2003) 

F4 

The amount of heat liberated does not 
depend on the work done 

~16-18 Johnstone et al. 
(1977) 

F6, F7 (see 
8.5.4, 8.5.5) 

Energy and work are not separated 13, 16, 18 Driver and 
Warrington 
(1985) 

F5 

Work is always involved when en-
ergy is transferred 

“ “ F2 (see 8.5.2) 

Instead of considering work as a 
thermodynamic concept work is 
generally considered as a mechanical 
concept. 

Students van Roon et al. 
(1994) 

F2, F3 (see 
8.5.2, 8.5.3) 

Work is regarded as a convertible 
form of energy instead of a form of 
energy conservation 

“ “ F2 

Work is not genuinely seen as a 
process 

“ “ F2 

The gas leaving the system brings 
energy with it and this energy is the 
work. 

“ Carson (2001) F2 

Table 8.1 shows some conceptions of heat and work that are relevant to this 
study as approximately the same ages are covered. The table shows that 
there are some difficulties with the first law of thermodynamics (U = q + 
w), heat and work as states instead of processes and parts of the energy con-
version between different forms. As a chemical reaction occurs heat and 
work are inputs or outputs, but they both can be traced back to the same fea-
tures of a chemical reaction, bond breaking and bond formation. The rela-
tionships between bonding and thermodynamics are difficult for upper sec-
ondary students and, in fact, students make no links between the two areas 

 247

(Barker & Millar, 2000). However, some previous results are more important 
for this thesis. Both Carson (2001) and Sözbilir (2001) argue that there are 
too few empirical studies investigating students’ understanding of expansion 
work within chemistry education research. In physics education research, 
general studies of work have been done. In chemistry work against the sur-
roundings (atmosphere) is important and frequently occurring. In table 8.2 
the main results with respect to enthalpy and its change, (internal) energy 
and its change, heat and work are summarized.  

Table 8.2. Results and conceptions of enthalpy, enthalpy change, heat and pV-work. 
Student = undergraduate students. 

Results and conceptions Age Source Relevant for 
conception(s) 

Endothermic and exothermic are solely 
based on the sign of H  

Students Granville (1985) F1, F5 (see 
8.5.1, 8.5.5) 

Imprecise terminology regarding en-
thalpy and enthalpy change 

” Beall (1994) F5 

Prior to teaching, work is not associ-
ated with chemical reactions  

” Carson (2001) F2, F3 (see 
8.5.2, 8.5.3) 

pV-work is unknown prior to teaching  ” ” F2, F3 
Post teaching, work is sensitized but 
the meaning remained unclear  

” ” F2, F3 

Post teaching, a piston or raising a 
weight is needed to recognize work 

” ” F2, F3 

Students frequently forget one or sev-
eral from heat, constant pressure or pV-
work as they define enthalpy change, 
making the definition incomplete 

” ” F1, F6, F7, F8 
(see 8.5.1, 
8.5.6, 8.5.7, 
8.5.8) 

Enthalpy is a form of energy ” ” F4 (see 8.5.4) 
Enthalpy change is heat at constant 
volume 

” Carson (2001) and 
Sözbilir (2001) 

F6, F7, F8 

Enthalpy change is heat since no work 
is done 

” ” F7 

Students can calculate the reaction 
enthalpy but are not aware that it 
equals the heat 

” Sözbilir (2001) 
Greenbowe and 
Meltzer (2003) 

F5 

Bond enthalpies are used in Hess’ law 
instead of formation enthalpies 

” Teichert and Stacy 
(2002) 

F4 

Students separate G from H but they 
do not know the difference 

” Ribeiro, Pereira 
and Maskill (1990) 

F5 

Some chemistry education researchers have mainly focused on bonds, bond 
energies and enthalpy change (eg. Barker & Millar, 1999, 2000; Boo, 1998; 
Boo & Watson, 2001; Galley, 2004; Granville, 1985). Carson (2001) and 
Sözbilir (2001) therefore explicitly focused on pV-work in their studies. 
Carson’s (2001) research framework includes a conceptual change perspec-
tive and therefore she is able to state that work is sensitized post teaching, 
even though the meaning is still unclear. Post teaching, four of 22 students 
explains expansion work acceptably, while eight students have a range of 



 248

alternative conceptions. The most common one, held by three students, is 
that gas only does work when it pushes a piston. The results also suggest that 
work is raising weights, hence work is considered a mechanical concept as 
previously stated by van Roon et al. (1994).  

According to Carson (2001), one problem is that teachers assume that 
students know some concepts, for instance heat and work. In the study by 
Carson it is suggested that thermodynamic entities are defined qualitatively 
before they are defined quantitatively. One example supporting the argument 
is the empirical evidence that suggest that students have limited understand-
ing of the expression H = U + pV, since they read it but do not know the 
meaning of the symbols. It is obvious that enthalpy change does not neces-
sarily offer students new ways of solving, anticipating and explaining prob-
lems. The relation between enthalpy and reaction heat is, for instance, prob-
lematic. Sözbilir (2001) states that a majority of students do not distinguish 
between heat and reaction enthalpy. A similar result is given by Greenbowe 
and Meltzer (2003). They investigate how students solve problems in calo-
rimetry, especially with respect to system/surroundings and reaction heat. In 
the calorimeter the measured heat is the enthalpy change due to constant 
pressure and only expansion work. The authors state  

It is notable that none of the students in this study acknowledged the fact that 
since the reactions occurred under conditions of constant pressure, the heat of 
reaction (qrxn) is equal to the enthalpy change of the reaction (Hrxn) (ibid., p. 
786) 

Both Sözbilir’s (2001) and Greenbowe and Meltzers’ (2003) ways of ex-
pressing their results are comparable, since heat and reaction heat, enthalpy 
change and reaction enthalpy are, in the present situations, identical.  One 
author to criticize teachers’ and text book authors’ imprecise terminology is 
Beall (1994). The use of terminology leads to a situation where enthalpy and 
enthalpy changes are expressed synonymously. The result is that students do 
not realize that  indicates a change in enthalpy or free energy. Following 
Beall’s (1994) line of argument there is a problem in the relationship be-
tween the concepts. Enthalpy is related to the process but Beall does not 
mention the condition constant pressure. However, that is also a problem 
since students describe enthalpy change as heat at constant volume (Carson, 
2001; Sözbilir, 2001). Carson (2001) asks the students explicitly during in-
terviews, while Sözbilir’s (2001) result is based on a questionnaire. Accord-
ing to both authors there are connections between enthalpy change and  ex-
pansion work since students argue that the enthalpy change is the heat when 
no work is done (V = 0). Five students in the study by Carson (2001) ex-
plicitly state this, but in Sözbilir’s (2001) study it is more difficult to deter-
mine the number of students actually showing the conception.  
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Carson (2001) also describes the result where enthalpy is a form of en-
ergy134 and goes on to describe the framework forms of energy. It is rather 
common that students describe heat and work as forms of energy (van Roon 
et al., 1994), something the authors have labelled the forms of energy con-
text. 

The forms of energy context is a framework for how students understand 
thermodynamics. The transformation between different energy forms is a 
central feature of the context. In chemistry education research, it was shown 
that the different forms are not transferable to a chemistry context (Martins 
& Cachapuz, 1990). In this framework enthalpy and enthalpy change cannot 
be viewed as a form of energy.  

8.2.4 Understanding and algorithmic/conceptual questions 
Conceptual understanding is a complex phenomenon (Nieswandt, 2007). 
Often the question is “Does he/she understand X?” and the answer is re-
duced to yes or no (White & Gunstone, 1992), thus not giving any relevant 
information. How someone understands X is a more valid question. Darmo-
fal, Soderholm and Brodeur (2002) summarize conceptual understanding as 
the ability to apply knowledge to a range of examples and circumstances that 
are not necessarily known beforehand. Using, adapting and changing the 
knowledge is also necessary, but teaching is often focused on fragmented 
acquisition of discrete facts and algorithms instead of creating a knowledge 
structure (Claesgens et al., 2002). Within the field, quantitative/qualitative is 
used in different ways. The task, or problem, may be quantitative/qualitative 
or the answer given. It is possible to formulate a quantitative or qualitative 
question that can be solved algorithmically or conceptually (Bowen & 
Bunce, 1997). The following examples are analogous to examples given by 
the authors.  

• Quantitative question with algorithmic or conceptual answers. 
What is the enthalpy change when MgO is formed if 3.4 g Mg is burnt in 
air? (algorithmic) 
If 3.4 g Mg is burnt in air is the enthalpy change more, less or equal to  
–601.7 kJ? (conceptual) 

• Qualitative questions with algorithmic or conceptual answers. 
When is the enthalpy change the heat? (algorithmic) 
In which set of apparatuses does the measured heat equal the enthalpy 
change? (conceptual) 

                               
134 Carson (2001) writes that enthalpy, Gibbs energy and entropy are all considered forms of 
energy.  
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In accordance with the description given by Bowen and Bunce (1997) ques-
tions with numerical values are quantitative and the solution is either algo-
rithmic (calculation) or conceptual, where students must motivate their an-
swers instead of calculating them. Mazur (1997) uses conceptual – conven-
tional questions; the difference between the two is similar to the description 
given by Bowen and Bunce (1997). A conceptual question investigates the 
theory while conventional questions are primarily calculations. In this study, 
qualitative/conceptual are used synonymously in order to describe students’ 
understanding or the characteristic of a question. About 52% of the students 
in Mazur’s (1997) study succeed equally well on both kinds of questions, 9% 
are less fortunate on the conventional and 39% are less fortunate on the con-
ceptual questions. Mazur’s results are not unique. The research literature 
shows, with strong empirical evidence, that a real problem exists because 
science teaching does not prepare students for conceptual problem solving 
(e.g. Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002). Students are most likely to succeed in 
doing chemical thermodynamics calculations, but lack qualitative under-
standing (e.g. Carson & Watson, 1999; Carson & Watson, 2002; Goldring & 
Osborne, 1994; Sözbilir, 2001). Bodner and Herron (2002) write 

Problem-solving research has provided strong evidence that our students, 
successful as well as unsuccessful problem solvers, don't grasp the concepts 
very well. Indeed, one of the most important contributions of research in this 
area has been the revelation of just how poorly students may understand the 
ideas underlying problems they have answered correctly. This revelation is in 
spite of the fact that teachers frequently justify their emphasis on numerical 
problem-solving by arguing that it enhances conceptual understanding. (p. 
259) 

An issue related to Bodner and Herron’s (2002) statement is how exams are 
designed (White & Gunstone, 1992). According to the authors, many teach-
ers believe that numerical problem solving will enhance conceptual under-
standing and therefore primarily include calculations in exams. Since algo-
rithmic problem solving exercises do not promote conceptual understanding 
students will, most likely, never get that far (Gabel, 2003). The course con-
tent must be reduced and qualitative aspects must be addressed prior to algo-
rithmic problem solving. Carson (2001), Gabel (2003) and Johnstone (2010) 
argue in a similar manner. Based on the given information qualitative, or 
conceptual, understanding of enthalpy and enthalpy change is an amalgam of 
the following  
• The student shows that he/she is aware of when and if enthalpy and en-

thalpy change are applicable to a certain problem. This corresponds to 
the purpose of introducing the concepts in the scientific theory.  

• The student uses enthalpy and enthalpy change to explain a phenomenon 
(e.g. reaction or experiment). 

• The student uses enthalpy and enthalpy change to predict a phenomenon. 
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• The student explains the difference between enthalpy, enthalpy change 
and related concepts. 

• The student uses enthalpy and enthalpy change in more than one context. 
• The student interprets and analyses a phenomenon with the aid of fig-

ures and diagrams. 

8.3 Research design and methods 

8.3.1 Design and sampling 
The research design is flexible, explorative and small-scale. A flexible de-
sign can be characterized as open to inputs during the research process 
(Robson, 2002). The design, data collection methods and data analysis af-
fected each other. A flexible design was also necessary since the data analy-
sis was partially based on Grounded Theory. In Grounded Theory the results 
are both a part of the research process and an instrument for data collection 
(Charmaz, 2005; Taber, 2000). An explorative design tries to find out what 
is happening, seeks new insights and searches for possible results that can be 
further investigated. It generates hypotheses rather than confirmations 
(Robson, 2002). The design became small-scale due to the cancelation of 
chemistry programs at the university during the ongoing empirical studies. 
Instead of n  60, a total number of 22 students participated in the main 
study. As a consequence another small-scale, n = 10, follow up study was 
conducted at a different university. The exploratory design also means that 
the conceptions presented in this thesis are still under development. In figure 
8.1, a chronological description of the empirical studies is given. Some gen-
eral connection to previous research, data collection and the results in the 
different studies are also shown.  

 
Figure 8.1. A general and chronological description of the empirical studies in this 
thesis. HT = fall, VT = spring, PSl = pilot study with teachers, PSs = Pilot study 
with students, HS = main study, FS = follow up study 

The sampling was always based on voluntary basis and followed the non 
randomized principles of “convenience sampling” (Bryman, 2008, p. 183) 
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and “purposive sampling” (Bryman, 2008, p. 458). The differences are that 
the former is based on available informants and factors that the researcher 
cannot control. The latter is based on a specific purpose that guides the sam-
pling and only people relevant to the research questions are included. How 
participants are chosen affects generalisability and, as volunteering is impor-
tant, the entire sampling process is already biased.  

In the pilot study with teachers the aim was to frame the thesis in a larger 
educational setting, to gain insight into how different teachers teach thermo-
dynamics and find appropriate tasks; hence the sampling was based on a 
specific purpose. Four teachers, two from secondary and two from tertiary 
level education were included. The pilot study with students was designed 
on the basis of the results. All students present during the first lecture were 
asked to complete a questionnaire. Of 67 students, 64 did so. At the end of 
the semester the post questionnaire was given and all 30 students present 
completed it. The sampling can be described as “convenience sampling” 
(Bryman, 2008, p. 183). Seven students volunteered for interviews before 
teaching and five students were interviewed post teaching. The interviews 
purposely only included chemical engineering students. There were two 
aims during the study, firstly to test the tasks and develop new tasks and 
secondly to generate research questions and hypotheses for further research.  

Based on experiences from the pilot study with students, the main study 
was designed and new tasks from the research literature were included to 
investigate the hypotheses. Since the whole chemistry department was shut 
down the sampling became one of convenience. However, the interviews 
were purposely sampled to provide a heterogeneous sample of students. Do-
ing so gave empirical evidence with both depth and width. The aim focused 
on students’ understanding of enthalpy, enthalpy change and related con-
cepts as qualitative/conceptual questions were included. These qualita-
tive/conceptual questions were included to investigate how these questions 
affect the students’ results in exams (cf. Bowen & Bunce, 1997; Claesgens et 
al., 1997; Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002; Mazur, 1997; Niaz, 1997).  

With respect to the focused aim of the study, categories describing stu-
dents’ answers, later described as conceptions, were created. In order to satu-
rate the categories, see qualitative analysis (8.4) below, a follow up study 
was designed. A comparable group was purposely sought in order to revise 
the constructed categories. A similar group was found at another university, 
but the teacher found the tasks to difficult. Instead, another group that was 
taking a course in chemical thermodynamics at the same university was in-
cluded. That course was at a more advanced level and all students were 
asked to participate. The designs of the empirical studies were based on 
methods, techniques and tasks from research, as well as the ongoing research 
process in this study. Design, data collection and data analysis were related 
processes. 
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8.3.2 Data collection 
This section gives a general overview of the data collection methods and 
tasks. In the pilot study with teachers, both a questionnaire and a follow up 
interview were used. Both open and closed questions were included in the 
questionnaire and the interview guide was based on each teacher’s answers. 
The interview was based on Kvale’s (1996) semi structured interview, a 
technique used previously in chemistry education research (Drechsler, 
2005). In the pilot study with students, different data collection methods 
were used, both pre and post questionnaires and interviews. The pre ques-
tionnaire design was based on previous research (e.g. Barker & Millar, 1999, 
2000; Bethge, 1988; Boo, 1998; Boo & Watson, 2001; Carson & Watson, 
1999; Duit & Kesidou, 1988; Lijnse, 1990; de Vos & Verdonk, 1986) and 
upper secondary school textbooks in order to pose questions appropriate to 
the students (e.g. S. Andersson et al., 2000, 2001; Thylander & Johansson, 
1999). The first empirical study covered a range of subject content in chemi-
cal thermodynamics (e.g. enthalpy, bonds, boiling point and equilibrium). In 
the post questionnaire, the theory introduced during teaching was investi-
gated. Similar tasks to the previous ones were used and new ones were in-
cluded, for instance reactions taken from both physical and organic chemis-
try (Atkins & de Paula, 2005; Clayden et al., 2001). There was a minor shift 
during this empirical investigation. More problems included Gibbs energy 
and its change, hence both enthalpy and its change and entropy and its 
change were investigated simultaneously. As in the pilot study with teachers, 
the interviews were semi structured (Drechsler, 2005; Kvale, 1996). In the 
pilot study with students, hypotheses were generated for further research. 

The main study was designed to explicitly probe these hypotheses and the 
effect of introducing qualitative/conceptual questions in exams. The purpose 
of the empirical study was narrower than before. All the written questions 
were formulated to address as many aspects of qualitative/conceptual under-
standing as possible (Darmofal et al., 2002). At the same time, different 
techniques were used, for instance multiple choice, yes/no, explanatory, 
descriptive. Most questions were either new or redesigned in order to fit the 
setting (cf. Carson, 2001; Galley, 2004; Sözbilir, 2001; Thomas & Schwenz, 
1998). The course teacher, L3, had the final say on which questions to in-
clude in the exams. In the interviews, the students explained three or more of 
the following reactions taking place in front of them: The endothermic disso-
lution of ammonium chloride, the exothermic dissolution of sodium hydrox-
ide, the decomposition of sodium hydrogen carbonate and the reaction be-
tween magnesium and hydrochloric acid. These reactions have been used 
before in chemistry education research (e.g. Boo, 1998; Carson, 2001; de 
Vos & Verdonk, 1986). The interview technique was White and Gunstone’s 
(1992) “Interviews about Instances and Events” (p. 65). In the main study, 
categories describing the content-specific understanding were constructed. 
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The follow up study was designed to explicitly probe these categories and 
saturate them. This means that the aim was further focused on enthalpy, its 
change and related concepts. Only the most useful questions were included 
and, in one case, a task based on Sözbilir’s (2001) original was further redes-
igned. Design, data collection and qualitative data analysis were related 
processes. During the research process the ethical guidelines developed by 
the Swedish Research Council (2002) have been followed. 

8.4 Qualitative analysis 
The qualitative data analysis is a combination of Niedderer’s (2001) iterative 
analysis modified with descriptions from Grounded Theory (e.g. Bryant & 
Charmaz, 2010; Bryman, 2008; Charmaz, 2005, 2006; Corbin & Strauss, 
2008; Glaser, 1992; Glaser & Strauss, 1967). Figure 8.2 gives an applied 
version of Niedderer’s (2001) description of iterative analysis.  

 
Figure 8.2. The iterative process for generating conceptions about content 
(cf. Niedderer, 2001). 

Iterative means that the analytical process includes both inductive and de-
ductive elements, hence abduction. The aim of the analytical process is to 
generate theoretical descriptions, conceptions, about students’ understanding 
of some content or phenomenon. The analysis is affected by the researcher’s 
frame of reference, see the left of figure 8.2, and data collected during the 
research process, see the right of figure 8.2. The method of analysis is com-
plex and the following words are chosen to describe the process 
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All answers to a certain question are read again and again, usually by one 
person (here called ‘the reader’). During this process, ideas are generated 
about how to describe the answers. It is impossible to characterize what hap-
pens during this process in a reliable and systematic way. However, it is in-
fluenced by the reader’s knowledge of the accepted scientific answer and a 
desire to be able to say something that can be used to improve teaching. If 
previous related studies have been reported, these are part of the reader’s 
frame of reference. Although mobilizing a lot of knowledge, the reader tries 
to be as open as possible to the answers. (B. Andersson & Wallin, 2000, pp. 
1099-1100) 

B. Andersson and Wallin’s (2000) explanation has many similarities to 
Niedderer’s (2001) line of argument. Students’ answers are described and a 
frame of reference is used. The frame is the scientific answer, previous re-
search findings and the wish to improve teaching. A similar point of view is 
held in Grounded Theory, as Charmaz (2006) writes that the constructions of 
Grounded Theories are based on our past and present involvements, our in-
teractions with people, perspectives and research practices. The researcher’s 
frame is emphasized in Charmaz (2005, 2006), but Glaser and Strauss (1967) 
also view the researcher’s background as a starting point “Of course, the 
researcher does not approach reality as a tabula rasa. He must have a per-
spective that will help him see relevant data and abstract significant catego-
ries from his scrutiny of data.” (p. 3, footnote 3). Grounded Theory is also a 
method that combines inductive and deductive data analysis (Hartman, 
2001), but according to Charmaz (2005) Grounded Theory is both the 
method of inquiry and the product of inquiry. It is however common for 
researchers to state that their results are Grounded Theories because the 
qualitative data analysis is thoroughly explained. Therefore, the implicit is 
made explicit, but Grounded Theory methods are seldom followed beyond a 
step or two (Charmaz, 2005). In this study, coding and saturation are two 
expressions borrowed from Grounded Theory. These are described and I 
argue that it must be possible for a researcher to use and refer to the current 
descriptions in order to make the implicit explicit.  

Constructing codes is important in Grounded Theory (Charmaz, 2006). 
The code is constantly changing and most important factor is that it de-
scribes the data in a relevant manner. When coding the data, constant com-
parison is central “[…] while coding an incident for a category, compare it 
with the previous incidents in the same and different groups coded in the 
same category.” (Glaser & Strauss, 1967, p. 106). When no new data 
changes the properties or definition of the categories they are saturated. 
When that happens the researcher turns to a new group since saturation 
means including more incidents and more groups.  

In this project, the following general and related guidelines have been 
used during the entire data analytical process. 
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• Compile data 
In order to prepare the following coding all the gathered data was compiled 
and, if possible, frequencies were calculated and the first results were formu-
lated.  

• Explain wrong answers 
One of the principles was to describe wrong answers to certain tasks. The 
analytical process was primarily based on Niedderer (2001), since that ana-
lytical method is more explicit than Grounded Theory in including content in 
the frame of reference.  

• Describe patterns 
This principle was related to the previous one, since the analytical process 
for explaining wrong answers also meant studying data in order to describe 
emerging patterns. However, describing patterns also meant that a greater 
proportion of data was analyzed, especially during the main study. During 
the process of analyzing data, underlying conceptions were constructed and 
describe both correct and incorrect answers. At that stage, the analytical 
process was based on Charmaz’s (2005, 2006) explanations of Grounded 
Theory. Since patterns are found and described in Niedderer’s (2001) itera-
tive analysis, it is easy to also root the data analytical process there too. 

•  Coding and saturation 
The data was coded to construct the conceptions. Each code described a 
certain quality in the data. The first step was to become familiar with the 
data, to start asking questions of the data and then code it in an unprejudiced 
manner. Words, rows, sentences, passages and text as a whole were coded, 
thus labeling different evidence with the same code. The constructed codes 
changed during the coding process, and in the pilot study, students’ re-
sponses to a question were coded. This led to a comparison of different 
codes on different questions. If similar codes and patterns emerged, more 
general codes could be defined. The general code was defined as a category 
and as the comparison continued the codes became more general and ab-
stract. New codes and categories were constructed during analysis, some 
related to the old ones, some completely new. Finally, conceptions were 
constructed and when no evidence changed the definition or description of 
the conception they were regarded as saturated.    

• Increased generalisability, abstraction, data reduction 
By using more data during the analytical process generalisability increased 
as the constructed conception became more abstract. The conception was 
used to analyze more data and during this process generalisability was re-
lated to applicability.  
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• A gradually changing and focusing aim  
The analytical process was driven by the revised purposes in the empirical 
studies. When the descriptive categories, or conceptions, had been con-
structed new empirical studies had to be designed in order to test the concep-
tions. New data had to be collected and during these steps the aim was 
gradually revised from chemical thermodynamics, in general, to enthalpy, 
enthalpy change and related concepts.  

• Content 
During the data analysis, the subject content has always been a principle. 
Due to the focused research process the researcher’s understanding of the 
content also changed, especially during the follow up study. As students’ 
explanations and descriptions were compared to the definition of enthalpy 
and enthalpy change, questions were posed by the researcher that forced a 
revision of his own understanding of the content. This process was necessary 
in order to understand the students’ responses. This means that even though 
the content, in principal, was the same, the researcher’s frame regarding that 
content changed as the analysis progressed.  

• Using literature 
Hypotheses, categories and conceptions were formulated as results in the 
different empirical studies and research literature was included more and 
more as a comparison and frame. Including previous research is not advo-
cated by Glaser (1992), but the procedure is in accordance with Niedderer 
(2001) and Corbin and Strauss (2008).  

• Interrater - agreement 
By letting other people apply the categories during the research process the 
constructed conceptions became more trustworthy. An interrater reliability 
test, that is how well two independent researchers categorize the answers, 
was done. R135 was calculated for each category in the pilot study. R ranged 
between 0.67 and 0.98 after a clarifying discussion. During the main and 
follow up studies the supervisor, repeatedly, categorized the most relevant 
tasks with the logical conceptions. Whenever differences were discovered 
there was a discussion and a revision of the conceptions. Due to continuous 
reviews, almost complete agreement was reached. Questions were analyzed 
and then categorized or conceptions could be chosen and then applied to the 
data.   

                               
135    ,  
where A is when both raters have marked a statement as category X, B is when rater 1 but not 
rater 2 have marked a statement as category X and C which is when rater 2 but no rater 1 
marks a statement as category X (Enghag et al., 2007). 
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• Compile data 
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lated.  
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lated to applicability.  
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• A gradually changing and focusing aim  
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reviews, almost complete agreement was reached. Questions were analyzed 
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8.5 Results and Discussion 
In this section results are presented and discussed. Each result is presented in 
a similar manner; first the conception is stated and defined, then empirical 
evidence is discussed, frequencies are given and finally previous research is 
included. The result section also gives insight in how students succeed with 
qualitative/conceptual questions.  

8.5.1 Conception F1. The mantra of enthalpy change as heat at 
constant pressure 
This conception includes two subcategories: Conception F1.1, that the re-
quired demand for constant pressure is explicitly expressed but disregarded 
as the answer is given; and Conception F1.2, where the requirement constant 
pressure is not mentioned as the enthalpy change as heat is explained. In the 
first subcategory, F1.1, the general problem is that students explicitly state a 
central statement in the theory regarding enthalpy change as heat. At the 
same time they argue for a case where the pressure is not constant. That en-
thalpy change as heat at constant pressure seems like a mantra instead of a 
systematic way to argue becomes obvious as the empirical evidence is stud-
ied. 

Example 1 

S11 (HS, Exam 1a, question 5a, appendix 30) Both give off the same amount 
of heat because the Enthalpy doesn’t change if the same products and reac-
tants are involved H=Hprod - Hreac (which is only valid at constant pres-
sure).  

S11 explicitly states that the equation is only valid at constant pressure, but 
argues that the heat is the same in both apparatuses A and B. 

In the second subcategory, F1.2, the general problem is that students do not 
use the definition of enthalpy change at heat as constant pressure (when only 
expansion work is allowed) as they answer questions explicitly addressing 
the definition. Conceptions F1.2 and F1.1 can therefore be viewed as two 
sides of the same coin. 

Example 2 

S7 (HS, Exam 1a, question 5b, appendix 30) It must be B too, since the vol-
ume is constant, thus no work is done and all energy is heat.  
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In this answer the student explicitly states that enthalpy change is the heat at 
constant volume instead of constant pressure.  

Conception F1.1 is almost exclusively found in the main study, whereas 
conception F1.2 can be found to almost equal extents in both the main and 
follow up studies. The frequencies are: F1.1 main study 24 % (12/51), F1.1 
follow up study 11% (1/9), F1.2 main study 27% (21/79) and F1.2 follow up 
study 29% (12/42).  

This result, expressed as a mantra, has not been stated previously, despite 
there being some similarities with previous research. Greenbowe and Melt-
zer (2003) note that none of the students in their study equate reaction heat 
with enthalpy change as processes are carried out at constant pressure. Car-
son (2001) expresses a similar finding based on the fact that only two of 22 
students describe enthalpy change completely. Carson states “The special 
importance of constant pressure and the limitation to pV work appeared not 
to have impinged on students.” (p. 114). Both Carson (2001) and Sözbilir 
(2001) report that students frequently state that enthalpy change is the heat at 
constant volume, indicating that there is a general problem with constant 
pressure and only pV-work. Learning to express things by heart is an exam-
ple of algorithmic learning and the mantra is no difference. Researchers have 
suggested that the problem is how the theory is applied, not how to do the 
calculations (e.g. Bowen & Bunce, 1997; Claesgens et al., 2002; Gabel, 
2003; Mazur, 1997; Niaz, 2002).  

8.5.2 Conception F2. If a visual change in the position of an 
artefact cannot be observed, work during a chemical reaction is 
difficult for students to identify. 
 
This conception is a description of a pattern emerging from data. This con-
ception indicates that a common case in chemistry, expansion work against 
the surroundings (atmosphere), is not regarded as work by students. It also 
means that the abstract boundary between a system and its surroundings, 
where the actual expansion work is taking place, is easier to understand 
when visualized with the help of an artefact. The artefact is a randomly cho-
sen object, for instance a piston, and movement of this object is crucial and 
must be identified by the naked eye. Two patterns have emerged 

M1 When a chemical reaction occurs, the work is difficult to identify since it 
is abstract.  

M2 When an artefact moves, for instance a piston, work is easier for the 
student to identify. 
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Example 1 

SK3 (FS, Hand in 2, question 9a, see appendix 30) It ought to be system B 
giving away most heat. In system A, energy will be used to push the piston, 
hence energy will be lost to do that and not as much can be transferred as 
heat. 

The student is arguing for the set of apparatuses, A, B or both in which most 
energy is given as heat. The student chooses the correct alternative and, in 
the explanation of work an artefact, is affected (M2).  

It is notable that conception F2 is primarily found for tasks investigating the 
artefact’s importance for work. But, on more general tasks work is also de-
scribed by students as a visual change of the artefact. In the interviews, both 
pre and post teaching, as no artefacts are included, clear descriptions of ab-
sence of work are given. Carson’s (2001) impression is that “students had 
difficulty in associating work with chemical reactions” (p. 118) and presents 
similar findings (e.g. work equals bond breaking, presence of a piston or 
raising weights). However, here it is not the actual formation of gas with an 
increase in volume that is associated with work. It is as the gas interacts with 
the artefact that the work is being done. Carson’s (2001) results, together 
with the results presented here, indicates that van Roon et al.’s (1994) de-
scription of work as a mechanical concept still seems to be the best and, 
sometimes, the only valid description of how students’ perceive work in 
chemistry. Since work against the surroundings (atmosphere) is a common 
and important process in chemistry this conception become vital since it 
indicates the opposite. The general abstraction associated with chemistry as a 
subject makes it obvious that there is still much to be empirically investi-
gated.  

8.5.3 Conception F3. Work is function of volume regardless of 
the properties of pressure. 
This conception is, compared to F2, much more strongly related to how stu-
dents’ describe the properties of pressure and volume as the amount of gas 
changes during a reaction. The main idea is that the properties of pressure 
are much harder for students to express than the properties of volume. The 
formulation of the conception is based on a separately developed category 
system. The system is based on a logical matrix and a contextual analysis of 
each answer. Two patterns have emerged 
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M1 In the main study, expansion work is primarily explained as a function 
of volume while the properties of pressure vary. 

M2 In the follow up study, work is expressed more generally but the techni-
cal work (Vp) causes problems.  

Example 1 

SK2 (FS, Exam, question 10b, see appendix 30) The energy transfer as heat 
is the same as the reaction enthalpy in both A and B since H = U+(PV) 
= U + pV + VP, hence enthalpy takes both kinds of work into considera-
tion 

In this response the student includes the formula for enthalpy change and 
describes work as both a volume change at constant pressure (pV) and a 
pressure change at constant volume (VP). In the response the conclusion 
about work is correct, but with respect to the question the answer is contex-
tually wrong (M2). 

During the analysis a series of tables were made. Table 8.3 categorizes how 
students use pressure and volume in their responses.   

Table 8.3. How students use pressure and/or volume to describe expansion work and 
technical work. V=0 indicates that volume is expressed as constant , V0 indi-
cates that volume is expressed as varying,  ¬V indicates that volume is not expressed 
at all.  P=0, P0, ¬P are analogous descriptions for pressure. n HS = 64, n FS = 
87.  

 V=0 V0 ¬V 
P=0 HS: 3/64 = 5 % 

FS: 1/87 = 1% 
HS: 7/64 = 11 % 
FS: 26/87 = 30% 

HS: 4/64 = 6 % 
FS: 6/87 = 7% 

P0 HS: 0/64 = 0 % 
FS: 8/87 = 9% 

HS: 6/64 = 9 % 
FS: 1/87 = 1% 

HS: 1/64 = 1,5 % 
FS: 1/87 = 1% 

¬P HS: 1/64 = 1,5 % 
FS: 0/87 = 0% 

HS: 18/64 = 28 % 
FS: 17/87 = 20% 

HS: 24/64 = 38 % 
FS: 27/87 = 31% 

Each square in table 8.3 is a unique combination of pressure and volume. 
The square P=0 and V0 indicates that the student expresses that the 
pressure is constant and the volume changes, hence a correct definition of 
expansion work (pV). The compilation does however not reveal whether 
these descriptions are contextually correct or not. Table 8.3 shows that ¬V is 
activated in 45.5% of the responses in the main study and 39% of the re-
sponses in the follow up study. The frequencies for ¬P are 67.5% in the main 
study and 51% in the follow up study. Further analysis indicates that expan-
sion work, w = pV, is contextually correct described in nine answers (14%) 
in the main study and 21 answers (24%) in the follow up study. The techni-
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cal work is contextually correctly described in six (7 %) responses in the 
follow up study. 

The general result is that expansion work is primarily described as a func-
tion of volume. Pressure is constant, varies or is not mentioned at all. There 
are some differences between the main and follow up study. In the later 
study students also tend to describe the technical work (Vdp) which indicates 
that students use the general definition of enthalpy change. Since three of 
nine descriptions are incorrect, the definition does not automatically imply 
that students describe the technical work correctly. The conclusion is that 
properties (i.e. constant pressure and/or volume) must be identified before 
the definition of enthalpy change can be used.  

In research, this aspect of work has not been given much attention, but it 
is known that work in general, and specifically expansion work is problem-
atic for chemistry students (e.g. Carson, 2001; Johnstone et al., 1977; Söz-
bilir, 2001; van Roon et al., 1994). Both Carson (2001) and Sözbilir (2001) 
report that students state that that enthalpy change is heat when no work is 
done, hence volume is constant, see F2 above. In none of the previous results 
is it clarified how students actually use volume and pressure to describe 
work. This study both gives insights into how work is described as well as 
the contextual correctness of these descriptions. The problem seems to be to 
be in perceiving work as a function of two variables, pressure and volume, 
and determining when the definition of enthalpy change is valid.  

8.5.4 Conception F4. Enthalpy is a form of energy.  
This conception is based on the analysis of most data. It emerges when stu-
dents use the concepts enthalpy and enthalpy change. The conception indi-
cates that enthalpy, energy, heat and work are related to each other and that 
students describe, apply and explain the concepts as if they were all forms of 
energy. For instance, enthalpy change is expressed as being transformed to 
heat. The expression indicates that students tend to understand enthalpy as 
related to physics and the forms of energy framework. In the forms of energy 
framework different forms are transformed into each other. The following 
three patterns have emerged 

M1 Enthalpy and enthalpy change are implicitly and explicitly described 
synonymously with energy/energy change.  

M2 Enthalpy and enthalpy change follow the first law of thermodynamics, 
H = q + w.  

M3 Enthalpy and enthalpy change are described as a form of energy, for 
instance as taking place in energy transformations.  
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Example 1 

SK8 (FS, Hand in 2, question 9b, see appendix 30) In b since the reaction is 
taking place in a closed vessel, then no mass transfer will take place and the 
enthalpy change will be transformed into heat.  

In this answer pattern M2 and M3 are addressed. The student explains that 
enthalpy change is transformed into heat (M3) and not as the anticipated 
enthalpy change is the heat. In this case, apparatus (b) is actually the wrong 
answer and the heat does not correspond to the enthalpy change as heat. In b 
no work is done, hence pattern M2 is exemplified.  

This conception describes both correct and incorrect answers and can be 
found throughout the data. It is a relatively common conception since it has 
been used for 26% (23/90) of the responses in the main study and 27% 
(13/49) in the follow up study. The problem with answers categorized with 
this conception is that students do not differentiate between the concepts. 
Neither enthalpy nor enthalpy change are forms of energy since they do not 
obey the definitions of energy forms. Kaper and Goedhart (2002a) clearly 
describe that energy forms are parts of internal energy. According to the 
definition of enthalpy H = U + pV, it can never be a part of internal energy. 
Neither enthalpy nor enthalpy changes follow the first law of thermodynam-
ics, as internal energy and its change do. It is however true that the first law 
of thermodynamics is a fundamental part of the enthalpy change.  

Students commonly express enthalpy, Gibbs energy and entropy as forms 
of energy and, in the explanation of the framework forms of energy, trans-
formation is a key concept (Carson, 2001). In a review of chemistry educa-
tion research on thermodynamics it is repeatedly expressed that students 
base their perception of different concepts on transformations (Goedhart & 
Kaper, 2002). It is therefore considered to be a robust framework and it is 
not always wanted in chemistry education, especially since enthalpy Gibbs 
energy and entropy are not forms of energy. This leads to university students 
accepting new thermodynamical concepts as part of this framework (Carson, 
2001). Imagine this: If heat is a form of energy and enthalpy change is the 
heat then surely, enthalpy change must also be a form of energy. This is how 
the conception may be interpreted.  

8.5.5 Conception F5. Enthalpy and enthalpy change describe 
similar aspects of a chemical reaction.  
This conception is based on all collected data and describes both correct and 
incorrect answers as well as how students use the concepts in discussions. 
Since the result is like painting a picture it is sometimes difficult to present 
empirical evidence the makes the readers agree that this is the case. Instead 
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Example 1 
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conceptions like this are the result of interpretation. The picture emerging in 
the analysis is the following  

For many students enthalpy has the same meaning as enthalpy change. Stu-
dents do not differentiate between the enthalpy concept as a description of a 
state or a process. As students apply the concepts they use enthalpy as, for 
instance, reaction enthalpy, hence enthalpy change. In chemistry enthalpy is 
a state property while when it is linked with something like reaction in reac-
tion enthalpy, it is an enthalpy change. This means that students use enthalpy 
to describe the change, hence as students apply enthalpy it is mainly the 
process or actual reaction they describe, not the state before and after a reac-
tion.  

Example 1 

S1 (HS, Exam 4, question 3, see appendix 30) Enthalpy H, gibbs free en-
ergy G and entropy S […] Gibbs free energy G can be: […] the reaction 
with negative enthalpy (H)[…] The reaction with positive enthalpy must 
have had H<TS… 

This example also includes other common concepts in chemical thermody-
namics. Enthalpy (H) and Gibbs free energy (G) are expressed as H and 
G. Negative enthalpy means H < 0 not H < 0. The example is only given 
to indicate that the same tendencies are visible for other concepts as well. 
This conception describes both correct and incorrect answers and can be 
found in the transcripts from interviews and throughout the data from ques-
tionnaires, exams and hand-ins. Relative frequencies are given for written 
tasks and in the main and follow up study the frequencies are 12% (6/50) 
and 16% (7/43) respectively. This indicates that there are strong similarities 
between the groups of students.  

Empirical evidence suggests that H = U + pV and H = U + (pV) are 
used to describe enthalpy change and the very first thing students tend to 
relate enthalpy to is a change. Beall (1994) has previously reported similar 
findings for enthalpy and Gibbs energy and it has also been reported that 
students forget to indicate the change for internal energy (van Huis & van 
den Berg, 1993). Sözbilir (2001) reports that the students use reaction heat, 
enthalpy change and enthalpy similarly to Beall’s (1994) findings. Like Söz-
bilir (2001), Greenbowe and Meltzer (2003) show that students have diffi-
culties relating reaction heat to the enthalpy change. Driver and Warrington 
(1985) also showed similar patterns for work and energy since students do 
not tend to separate them.  

The difference to most previous studies is that this one, besides incorrect 
answers, also included correct answers in the analysis. One feature of the 
conception is that it indicates how students use the concepts. This means that 
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even though the students choose the correct answer, the way the concepts are 
used may be incorrect. At the same time, improper use does not necessarily 
result in an incorrect answer.  

8.5.6 Conception F6. The same reaction gives the same enthalpy 
change and heat. 
This is a qualitative, logical conception related to the tasks based on Söz-
bilir’s (2001) original. The common denominator is the following student 
conclusion: same reaction (amount of substance and/or reactants and prod-
ucts) will always give the same heat regardless of whether the process is 
carried out at a constant pressure or volume. This means that students draw 
the wrong conclusions about heat, change in internal energy, enthalpy 
change and the meaning of a state. The following logical patterns have 
emerged 

M1 Same R136 => same q 

M2 Same R => same H => same q 

M3 Same R => same q => same H 

Example 1 

S12 (HS, Exam 1, question 5a, see appendix 30) At constant pressure the 
amount of heat, change in enthalpy, will be equal to the energy of the system. 
Same reaction, same amount of substance, same reactants. When all reac-
tants have reacted the sum of same, that is the path the reaction takes is un-
important. All reactants have been used in both cases. The heat to the sur-
rounding should be the same.  

In this response, molar enthalpy seems to be a valid description of how the 
students describe the same heat in apparatus A and B (M2). The answer con-
tradicts the scientifically accepted answer, since the paths taken in A and B 
is the difference. This conception is only present in the main study on the 
task designed from Sözbilir’s (2001) original. For the first question (HS, 
Exam 1, question 5a) the conception describes 29% (5/17) of the total num-
ber of given answers. For the following question (HS, Exam 1, question 5b) 
12% (2/17) of the total number of answers are described by the conception. 
The occurrence can be compared to Sözbilir’s (2001) reported frequency of 
5% on question a in a post test. Unfortunately the limited numbers of stu-
dents in this study decreases its generalisability, but a difference from the 

                               
136 Here R is short for state function/reaction/reactant and products/amount of substance.  
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original study is the occurrence of the conception for question b. This con-
ception is therefore related to more questions than in the original study. An-
other difference between this study and Sözbilir’s is that the explanation of 
molar enthalpy is given more space here in order to explain why students 
describe that the heat is the same.  

8.5.7 Conception F7. Enthalpy change is heat when no work is 
done 
The conception is logical and gives insight into some answers to the task 
designed from Sözbilir’s (2001) original. The conception covers different 
explanations in which students describe that enthalpy change is heat when no 
work is done. Two related logical patterns have emerged 

M1 Enthalpy change is heat in apparatus B since H = U + pV and V = 
0, hence H = q as the work is 0 (Incorrect choice/incorrect argument). 

M2 Enthalpy change is heat in apparatus A since H = q + Vp and p = 0, 
hence H = q as the work is 0 (Correct choice/incorrect argument). 

Example 1 

SK6 (FS, Hand in 2, question 9b, see appendix 30) Apparatus A, since 
dH=dq+Vdp where dp=0 

This answer is a typical for pattern M2, since the students choose the correct 
apparatus but use a formula for constant volume when there is an increase in 
volume. The conception can be found on similar questions repeatedly 
throughout the study. In the main study, 24% (4/17) of the responses in 
Exam 1 and 33 % (2/6) of the responses in the post questionnaire are de-
scribed by F7. Comparable figures in the follow up study are 44% (4/9) on 
both pre questionnaire and hand-in 2 and 33 % (3/9 or 2/6) on both exam and 
post questionnaire. In this conception, two different patterns have emerged, 
different, but related to each other. The similarities between the patterns are 
that the students pick the choice that does not correspond to the definition 
they are using. Both Carson (2001) and Sözbilir (2001) describe similar re-
sults. In the latter study the misunderstanding is present in 47 % and 36 % of 
the answers on the pre and post questionnaires. In the misunderstanding four 
sub-descriptions are given and one of them is similar to F7. In Carson’s 
(2001) interview study, five of 22 students explicitly state that enthalpy 
change is heat when the volume is constant since no work is done. Although 
generalising the previous results, the different educational levels in this study 
provides further insight in the relationship between work and enthalpy 
change.  
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8.5.8 Conception F8. Enthalpy change is heat since the energy 
transferred as heat is U 
This conception is a deepening of conception F7. Here students argue when 
H = U = q instead of H = q. As answers are analyzed, the first pattern is 
that enthalpy change is heat when no work is done. Then a deeper pattern 
with a different quality emerges. 

M1 Students motivate when H = U, instead of the asked H = q. This is 
because students base their arguments on energy transferred as heat is de-
noted U. Therefore students make a choice that’s not in accordance with 
scientific theory. 

However, students’ explanations are related to scientific theory especially 
internal energy, the first law of thermodynamics and the definition of en-
thalpy change as heat.  

Example 1 

S1 (HS, Exam 1, question 5b, see appendix 30) In case (B) the volume is 
constant  H=E 
In case (A) the volume varies and the expansion requires energy otherwise 
given to enthalpy HE  

This is a typical example of M1, since the student shows when H = U 
instead of H = q, implicitly indicating that the energy transferred as heat is 
U. The student also identifies the constant volume in B and varying volume 
in A. Since the student expresses that volume is constant  H=E it is 
possible to assume that the student bases the explanation on the definition of 
enthalpy change at constant pressure H = U + pV. The conception is not 
as common as other conceptions, but in the main study, 35% (6/17) of the 
answers given to question 5b are categorized as F8. In the follow up study 
only 11% (1/9) of the answers in the pre questionnaire, hand-in 2 and exam 
are categorized as F8. In the post questionnaire the percentage is 17% (1/6). 
More answers are categorized as F8 in the main study, but the answers are 
more scattered in the follow up study. So far no evidence of this conception 
has been found and Sözbilir (2001) only describes similar results as concep-
tion F7, as does Carson (2001). Therefore it is possible that this conception 
deepens previous results on why students argue that enthalpy change is heat 
at constant volume. Logic shows that the student argues when H = U 
instead of H = q, implicitly stating that U = q. 
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8.5.9 Conception F9. An alternative interpretation of the 
apparatuses provides an alternative logic 
This conception describes how students interpret the apparatuses A and B 
differently than first imagined, because the answers include other scientific 
aspects than those requested. In the data analysis, three alternative explana-
tions emerge. They are related to both the question and figures. The main 
patterns are 

M1 Efficiency/Flow 

M2 Static figures 

M3 An open or closed system 

The first pattern includes explanations regarding efficiency and/or flow. This 
means that the student describes in which set of apparatuses the efficiency or 
flow is the greatest instead of the heat. The other pattern, static figures, is 
best described as a picture. Here, both apparatuses have specific constant 
pressures and volumes, hence students describe them as states instead of as 
ongoing processes. The third pattern, an open or closed system includes an-
swers where students describe an open valve as an open system., 

Example 1 

S19 (HS, Exam 1, question 5b, see appendix 30) B energy transfer as heat 
should be the same as enthalpy change in case B with a closed valve but not 
with the configuration. The explanation is based on H⁰=-464kJ/mol-1, 
which multiplied by mole/amount of substance for the products gives the 
heat transfer in kilo-Joule /kJ. Since the connection between the two is based 
on molar amounts, they can only be the same if no substances are leaking 
out, something which will surely happen if the valve is open, since hydrogen 
gas /H2(g) would leak out and change the molar amounts compared to a 
closed valve keeping the hydrogen there. 

In this response there is a passage to an open valve, or tap, indicating that the 
amount of substance changes. In this description an open valve is an open 
system and not a closed system at constant pressure. At the same time, a 
closed valve means a closed system instead of a closed system and constant 
volume. The general frequencies are 8% (4/49) for static figures and effi-
ciency/flow and 12% (6/49) for opened or closed systems. Based on each 
question the frequencies are 18% (3/17) for HS Exam 1 question 5a, 24% 
(4/17) for HS Exam 1 question 5b, 33% (3/9) for FS pre-questionnaire ques-
tion 3a and finally 66% (4/6) for FS post-questionnaire question 2a.  
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This result is important since it emphasizes the students’ interpretations of 
the question given. Even if the students intentionally describe efficiency 
and/or flow it is the interpreted meaning. A similar description is given in 
one of Sözbilir’s (2001) misunderstandings. How systems are described in 
literature must also be mentioned. In some common text-books open, closed 
and isolated systems are presented according to the test-tube principle (At-
kins & de Paula, 2005; Chang, 2007) and the visual differences between 
system/surrounding/universe (Atkins & de Paula, 2005; Change, 2007; 
Laidler et al., 2003; Zumdahl & Zumdahl, 2007). These descriptions seldom 
include clear tasks in order to prepare students to differentiate these funda-
mental aspects of a chemical system. Differentiating between the system’s 
and surrounding’s properties is commented by Carson (2001), since the stu-
dents in her study have difficulties separating a system from its surround-
ings, although results suggests that the post teaching the situation has im-
proved. Greenbowe and Meltzer (2003) show the opposite result. In their 
study, 22% (of n = 207) correctly identifies the chemical reaction as the sys-
tem while only 6% correctly identify the surrounding. Although research 
shows some opposing tendencies, the common ground is the importance of 
differentiating between systems and surroundings in order to identify the 
properties of the reacting systems, and these relations are not as easy as they 
seem.  

8.5.10 Discussion about the constructed conceptions 
Since the conceptions, as results, have already been discussed above this 
section focuses on relating the constructed conceptions to other descriptions 
of conceptions found in literature. The relations between the constructed 
conceptions will also be addressed. During the analytical process in this 
study, conceptions describing qualitative differences were constructed (cf. 
Duit & Treagust, 1998). The conceptions follow Carson’s and Watson’s 
(1999) description that no matter how small the differences are from the 
scientific conceptions, the label is an alternative conception. The common 
ground for all conceptions is the scientific content. How students perceive 
the theory comes from the comparison between the answer and the theory. It 
is also likely that the conceptions are more common than expressed here 
since conceptions are more common in some situations (Mortimer, 1995).  

During the data analysis, underlying and logic were used to group the 
conceptions. More general tendencies were denoted as underlying, and those 
conceptions including a similar but alternative logic to the scientific concep-
tion were denoted as logical. The latter are often also related to the tasks 
developed from Sözbilir’s (2001) original. Grouping the conceptions as de-
scribed also means that they are placed on each side of a continuum, but in 
reality they should be regarded as more/less underlying/logical. These 
groupings may also be traced back to the methods, tasks and questions used 
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(e.g. Carson, 2001; Sözbilir, 2001). Carson (2001) formulates conceptions 
based on interview data and Sözbilir (2001) formulates conceptions on dif-
ferent tasks, thus different characteristics in the current data analysis may be 
traced back to these authors. In table 8.5 the underlying and logical concep-
tions are compiled and discussed.  

Table 8.5. The constructed conceptions 

Underlying F1. The mantra of enthalpy change as heat at constant pressure 
 F2. If a visual change in the position of an artefact cannot be observed, work 

during a chemical reaction is difficult for students to identify 
 F3. Work is function of volume regardless of the properties of pressure. 
 F4. Enthalpy is a form of energy 
 F5. Enthalpy and enthalpy change describe similar aspects of a chemical reac-

tion 
Logical F6. The same reaction gives the same enthalpy change and heat 
 F7. Enthalpy change is heat when no work is done 
 F8. Enthalpy change is heat since the energy transferred as heat is U 
 F9. An alternative interpretation of the apparatuses provides an alternative logic 

Conception F1 indicated that students express constant pressure, but at the 
same time argue for a case where constant pressure is not valid. The concep-
tion also includes the absence of constant pressure when it is explicitly asked 
for. Both patterns give a clearer picture of how students apply the definition 
of enthalpy change and constant pressure. The entire conception is an under-
lying one according to the description of a mantra (Nationalencyklopedin, 
2010). It means that F1 does not govern how students argue, instead it is a 
description of how students include/exclude different statements in their 
answers as they argue another case.  

Conception F2 indicates that the artefact is important when identifying 
expansion work. The conception is alternative, since work against the sur-
roundings (atmosphere) is disregarded. However, in the situations during the 
data collection it is true that work is done when the artefact moves. The con-
ception is therefore regarded as an underlying conception, but has some 
logical tendencies. Conception F3 indicates that work is primarily viewed as 
a function of volume. It is grouped as an underlying conception since it is 
constructed from all written data. At the same time it is based on a logical 
analytical tool, hence this conception is a quasi underlying/logical concep-
tion. In conception F4, enthalpy and its change are described and applied in a 
similar way to (internal) energy and its change. This means that an underly-
ing pattern emerges in how students use the concepts. Since enthalpy and its 
change are different concepts compared to (internal) energy and its change, 
the conception becomes underlying.  

The final underlying conception is F5. Here, students use, apply and de-
scribe enthalpy and its change in ways that make the concepts alike. When 
present in data, enthalpy is most likely a description of enthalpy change in-
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stead of a state. Because students use the concepts in these ways, F5 is con-
sidered an underlying conception. The underlying conceptions, on a contin-
uum from least to most, are F3, F2, F5, F4 and F1.     

In the logical conception F6, the students argue that the heat and enthalpy 
change is equal in both apparatuses A and B. There is a correct answer to the 
task and the conception becomes logical since students argue quite convinc-
ingly for the incorrect case. In conception F7, students argue for an incorrect 
answer when there is a correct scientific answer. The conception is logical 
and describes how students explicitly explain that enthalpy change is heat 
when no work is done. This conception is further elaborated and as a result 
F8 is a deeper explanation of how students argue for enthalpy change as heat 
when no work is done. As it is, students actually argue for another pattern 
namely that U is the energy transferred as heat. This means that students 
end up choosing an incorrect answer when there is a scientifically correct 
one, and F8 is a logical conception. The final conception is F9, indicating 
that students interpret the question and figures in alternative ways. Their 
answers are therefore related to the interpretations they make and the con-
ception is, due to that feature in the answer, logical.  

Arguing for the different conception, it becomes obvious that there is a 
rather rough division into the different groups. The main characteristics are 
how students use concepts (i.e. underlying) see Carson (2001) or argue for a 
certain incorrect answer when there is a predefined correct answer (i.e. logi-
cal), see Sözbilir (2001). An underlying conception is more general and un-
prejudiced than a logical conception and also more fluid on the continuum. 
An underlying conception goes beyond the correct/incorrect answer on a 
certain task which is an essential feature of Ground Theory (e.g. Bryant & 
Charmaz, 2010; Charmaz, 2005, 2006; Corbin & Strauss, 2008; Glaser & 
Strauss, 1967). Since both the underlying and logical conceptions are con-
structed in a similar way, as described in the data analysis, they may seem 
more alike than they actually are. The whole idea with of a conception is to 
describe a characteristic which means that statements, based on the defini-
tion of the conception, are either included or excluded. During the data 
analysis the difference between a logical and underlying conception was not 
a problem, but it is true that they are both logically defined. As described in 
the data analysis and results section it is also important to bear in mind that a 
conception is more general and abstract than each student’s answer. The 
conceptions are also related to each other in different ways, but they describe 
unique properties in the answers. Three relationships are described below.  
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Relation R1: Evidence for two conceptions in one answer  

One answer may act as evidence for two different conceptions, since an an-
swer may contain different theoretical aspects. One example is conceptions 
F4 and F5, which may be used in parallel. As the following statement is ana-
lyzed the following happens:  

S1 (HS, Exam 1, question 5b, see appendix 30) In case (B) the volume is 
constant  H=E In case (A) the volume varies and the expansion re-
quires energy otherwise given to enthalpy HE  

Conception F4 is applied, since the expansion requires energy otherwise 
given to enthalpy. Conception F5 is applied since enthalpy is expressed but 
related to HE. To conduct the data analysis different conceptions may be 
used, but that does not mean that the conceptions are related. Theoretically 
they are mutually exclusive.  

Relation R2: Conceptions that are logically alike 

If conceptions are logically alike it means that one conception leads to an-
other, since they share some logic. One example is F7 and F8. S1 (HS, Exam 
1, question 5b, see appendix 30) In case (B) the volume is constant  
H=E In case (A) the volume varies and the expansion requires energy 
otherwise given to enthalpy HE. Here F7 is activated, since volume is 
constant  H=E which implicitly indicates that work is 0. Conception F8 
gives a deeper understanding of the answer, since the student argues for the 
case when H = U instead of H = q. As a consequence, volume is con-
stant and no work is done (F7). However, not all answers categorized as F7 
can be categorized as F8.  

Relation R3: Conceptions facilitates each other 

These conceptions are mutually exclusive but facilitate each other. One ex-
ample is conception F6 and conception F1 (F1.1), since F6 facilitates F1. 
S11 (HS, Exam 1a, question 5a, appendix 30) Both give off the same amount 
of heat because the Enthalpy doesn’t change if the same products and reac-
tants are involved H=Hprod - Hreac (which is only valid at constant pres-
sure). The student explicitly states that the equation or statement is only 
valid at constant pressure, indicating that constant pressure is known. At the 
same time, the actual argument is that both apparatuses give off the same 
heat. The relation between the conceptions exists, since F6 facilitates F1.  
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8.5.11 How did students do? 
The results for each written assignment are given in this section, see table 
8.6 below. The results are given as correct/incorrect responses, which of 
course depends on the situation or task. Therefore, all answers have been 
analyzed with respect to the given situation. Responses that are correct but 
not anticipated are also included in the table as other responses.  

Table 8.6. Compilation of all written answers. 

Study No 
students 

No 
tasks 

Total number of 
answers 

Correct 
responses 

Incorrect 
responses 

Other 
responses 

Blank 

HS E1 12 29 348 88 115 53 92 
HS 
T1a 

17 4 68 16 31 1 20 

HS 
T1b 

16 6 96 33 31 8 24 

HS 
T2a 

17 7 119 75 34 0 10 

HS 
T2b 

14 13 182 72 64 26 20 

HS E2 6 26 156 32 45 20 59 
 HS - - 969 316 320 108 225 
FS E1 9 9 81 32 27 14 8 
FS Inl 
2 

9 2 18 10 6 0 2 

FS Inl 
3 

7 3 21 17 0 2 2 

FS T 9 4 36 21 3 6 6 
FS E2 6 11 66 28 18 9 11 
 FS - - 222 108 54 31 29 

As can be seen in table 8.6, the compilation of all written answers suggests 
that there are major differences in the results between different data collec-
tions and between the main and follow up studies. The differences are 
mainly due to the tasks during each data collection and the fact that students 
in the main study have come further in their education.  

A t-test was performed in order to investigate how qualitative/conceptual 
questions affected the students’ results during the main study. The relative 
averages with and without qualitative/conceptual questions were calculated 
and compared, see table 8.7 below. The hypothesis (H0) is always: There is 
no difference in the mean values 1 = 2. The alternative hypothesis is that 
there is a difference, but in most cases a more elaborated alternative hy-
pothesis is given. In all cases, Treatment means that the qualita-
tive/conceptual questions are disregarded and Control means that the relative 
averages are based on all questions in exam. 
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Table 8.7. How qualitative/conceptual questions affect students relative mean values 
in exams. * = Not enough data could be gathered from one student in T1a to perform 
the t-test. 

Exam N Relative 
mean  
Control 

Standard 
deviation 
Control 

Relative 
mean 
Treatment 

Standard 
deviation 
Treatment 

t-test 

HS T1a 16* 56,75 19,416 66,79 21,606 t = 1,382, df = 15, 
P < 0.10 

HS T1b 16 56,99 20,449 62,03 21,271 t = 0,684, df = 15, 
P < 0.30 

HS T2a 17 48,18 17,383 47,45 18,206 t = -0,119, df = 
16  

HS T2b 14 58,64 10,536 70,24 15,416 t = 2,323, df = 13, 
P < 0.02 

Table 8.7 shows the t-tests carried out in order to investigate whether stu-
dents’ relative mean values for results in exams are affected by qualita-
tive/conceptual questions. Since the sample size is low the t-test should be 
used as an indication rather than a truth and in only one case, HS T2b, is the 
result significant. There are some tendencies in the data to suggest that stu-
dents’ relative mean values are negatively affected by the introduction of 
qualitative/conceptual questions.  

The results presented here are in line with those anticipated since it is 
commonly known that traditional science teaching does not prepare students 
to solve qualitative/conceptual questions (e.g. Carson & Watson, 1999; 
Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002; Mazur, 1997; Sözbilir, 2001). It is also 
stressed in the research literature that teachers argue that conceptual under-
standing is a consequence of algorithmic problem solving (e.g. Bodner & 
Herron, 2002; Gabel, 2003). The result is that learning becomes a boring 
routine and many students will not succeed (Gabel, 2003). Current teaching 
does not include different questions and focus on fragmented knowledge; 
hence students are not introduced to different knowledge in different ways 
(Claesgens et al., 2002; Darmofal et al., 2002). A key problem is how exams 
are designed (White and Gunstone, 1992). The results of this study indicates 
similar patterns and this study suggests that if we want our students to be 
able to answer qualitative/conceptual questions then these must be part of 
our teaching.  

The students generally do not show that they are aware of when and if en-
thalpy and enthalpy change are applicable to a certain problem. Using en-
thalpy and enthalpy change to explain or predict a phenomenon (e.g. reaction 
or experiment) is problematic, since the students do not express the purpose 
of the concepts. The students generally do not explain the difference between 
enthalpy/enthalpy change, internal energy/change in internal energy and heat 
and work. If done, it is seldom in more than one context. At the same time 
the results suggest that the conceptions between theory and the visual aids, 
figures and diagrams, should be strengthened. A different problem is the 
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usage of conceptual questions, since the answers somehow become more 
algorithmic, as students are exposed to them many times. Different qualita-
tive/conceptual questions regarding the same content must therefore be used. 

8.5.12 Contribution to the knowledge base 
There are different ways to contribute to the knowledge base. One is to for-
mulate conceptions that have not been found previously. Although they con-
tribute most, it is difficult to say something about these conceptions outside 
the frame of reference. Here, F1 The mantra of enthalpy change as heat at 
constant pressure is one of them. When formulating conception F3, Work is 
function of volume regardless of the properties of pressure, a newly devel-
oped analytical tool was used. The study also describes F8, Enthalpy change 
is heat since the energy transferred as heat is U. 

Conceptions may also be similar to but not identical to previous results. 
These conceptions generalise previous results and offer a revised knowledge 
base. Even though new dimensions are posed it is difficult to show that they 
are valid outside this study’s frame of reference. Conception F6, The same 
reaction gives the same enthalpy change and heat, includes more specified 
formulations than Sözbilir (2001). Another conception of this kind is F9, An 
alternative interpretation of the apparatuses provides an alternative logic. 
Even Sözbilir (2001) reports similar statements scattered among other mis-
understandings. Here the different interpretations are formulated as a con-
ception to emphasize the students’ alternative interpretations. 

The final way is to describe the conceptions that are similar and identical 
to previous research results. These conceptions (F2, F4, F5, F7) generalise 
previous research findings. Since scientific knowledge is a based on different 
researchers showing similar or identical results, these conceptions are impor-
tant. Research has also shown that qualitative understanding is not a result of 
calculations, for which this study can be viewed as yet another piece of em-
pirical evidence. Qualitative understanding does not happen per se, instead 
teaching must prepare students. The results show that teachers and chemistry 
education researchers must pay more attention to enthalpy, its change and 
related concepts.  

  



 274

Table 8.7. How qualitative/conceptual questions affect students relative mean values 
in exams. * = Not enough data could be gathered from one student in T1a to perform 
the t-test. 

Exam N Relative 
mean  
Control 

Standard 
deviation 
Control 

Relative 
mean 
Treatment 

Standard 
deviation 
Treatment 

t-test 

HS T1a 16* 56,75 19,416 66,79 21,606 t = 1,382, df = 15, 
P < 0.10 

HS T1b 16 56,99 20,449 62,03 21,271 t = 0,684, df = 15, 
P < 0.30 

HS T2a 17 48,18 17,383 47,45 18,206 t = -0,119, df = 
16  

HS T2b 14 58,64 10,536 70,24 15,416 t = 2,323, df = 13, 
P < 0.02 

Table 8.7 shows the t-tests carried out in order to investigate whether stu-
dents’ relative mean values for results in exams are affected by qualita-
tive/conceptual questions. Since the sample size is low the t-test should be 
used as an indication rather than a truth and in only one case, HS T2b, is the 
result significant. There are some tendencies in the data to suggest that stu-
dents’ relative mean values are negatively affected by the introduction of 
qualitative/conceptual questions.  

The results presented here are in line with those anticipated since it is 
commonly known that traditional science teaching does not prepare students 
to solve qualitative/conceptual questions (e.g. Carson & Watson, 1999; 
Gabel, 2003; Kim & Pak, 2002; Mazur, 1997; Sözbilir, 2001). It is also 
stressed in the research literature that teachers argue that conceptual under-
standing is a consequence of algorithmic problem solving (e.g. Bodner & 
Herron, 2002; Gabel, 2003). The result is that learning becomes a boring 
routine and many students will not succeed (Gabel, 2003). Current teaching 
does not include different questions and focus on fragmented knowledge; 
hence students are not introduced to different knowledge in different ways 
(Claesgens et al., 2002; Darmofal et al., 2002). A key problem is how exams 
are designed (White and Gunstone, 1992). The results of this study indicates 
similar patterns and this study suggests that if we want our students to be 
able to answer qualitative/conceptual questions then these must be part of 
our teaching.  

The students generally do not show that they are aware of when and if en-
thalpy and enthalpy change are applicable to a certain problem. Using en-
thalpy and enthalpy change to explain or predict a phenomenon (e.g. reaction 
or experiment) is problematic, since the students do not express the purpose 
of the concepts. The students generally do not explain the difference between 
enthalpy/enthalpy change, internal energy/change in internal energy and heat 
and work. If done, it is seldom in more than one context. At the same time 
the results suggest that the conceptions between theory and the visual aids, 
figures and diagrams, should be strengthened. A different problem is the 

 275

usage of conceptual questions, since the answers somehow become more 
algorithmic, as students are exposed to them many times. Different qualita-
tive/conceptual questions regarding the same content must therefore be used. 

8.5.12 Contribution to the knowledge base 
There are different ways to contribute to the knowledge base. One is to for-
mulate conceptions that have not been found previously. Although they con-
tribute most, it is difficult to say something about these conceptions outside 
the frame of reference. Here, F1 The mantra of enthalpy change as heat at 
constant pressure is one of them. When formulating conception F3, Work is 
function of volume regardless of the properties of pressure, a newly devel-
oped analytical tool was used. The study also describes F8, Enthalpy change 
is heat since the energy transferred as heat is U. 

Conceptions may also be similar to but not identical to previous results. 
These conceptions generalise previous results and offer a revised knowledge 
base. Even though new dimensions are posed it is difficult to show that they 
are valid outside this study’s frame of reference. Conception F6, The same 
reaction gives the same enthalpy change and heat, includes more specified 
formulations than Sözbilir (2001). Another conception of this kind is F9, An 
alternative interpretation of the apparatuses provides an alternative logic. 
Even Sözbilir (2001) reports similar statements scattered among other mis-
understandings. Here the different interpretations are formulated as a con-
ception to emphasize the students’ alternative interpretations. 

The final way is to describe the conceptions that are similar and identical 
to previous research results. These conceptions (F2, F4, F5, F7) generalise 
previous research findings. Since scientific knowledge is a based on different 
researchers showing similar or identical results, these conceptions are impor-
tant. Research has also shown that qualitative understanding is not a result of 
calculations, for which this study can be viewed as yet another piece of em-
pirical evidence. Qualitative understanding does not happen per se, instead 
teaching must prepare students. The results show that teachers and chemistry 
education researchers must pay more attention to enthalpy, its change and 
related concepts.  

  



 276

8.6 Closing discussion and implications 

8.6.1 A gradually focused aim  
Some reasons for the described design are to use local opportunities to de-
velop teaching and to construct new conceptions. There are only few studies 
with respect to students’ conceptions of concepts in chemical thermodynam-
ics (e.g. Carson, 2001; Sözbilir, 2001). During the research process things 
changed, mainly due to the explorative, flexible design. This is a common 
feature in qualitative research (Glaser & Strauss, 1967; Robson, 2002). 

Table 8.8. Compilation of changes during the research process. 

Characteristics Planned from the begin-
ning 

Finally 

Content Chemical thermodynam-
ics in general  

Enthalpy, enthalpy change, internal energy, 
change in internal energy, heat and work 

Purpose Conceptions and learn-
ing process study 

Conceptions and qualitative/conceptual ques-
tions 

Previous re-
search 

Unknown Emphasis on Carson (2001), Sözbilir (2001) 
and van Roon et al. (1994). Other chemistry 
education researchers are included, as well as 
the energy discussion and qualita-
tive/conceptual questions.  

Design Pilot study with teachers, 
pilot study with students,  
main study with students 

Pilot study with teachers, pilot study with 
students,  main study with students and follow 
up study with students 

Participants Teachers and students  Primarily students  
Number of 
participants 

Four teachers  
About 60 students in 
both the pilot study  and 
main study 

Four teachers  
Pilot study with students ntot = 64 
Main study with students ntot = 22 
Follow up study with students ntot = 10 

Amount of data  Unknown In the main study and follow up study 969 and 
222 written responses were analyzed. 
115 pages of transcripts from interview in the 
main study were analyzed. 

Method of 
analysis 

Based on Niedderer 
(2001) 

The combined method of analysis as described 
in section 8.5. 

Table 8.8 show changes that took place during the research process. Origi-
nally, the content was limited to chemical thermodynamics in general. Dur-
ing the analysis, the purpose was gradually refined and finally empirical 
studies were conducted in order to investigate conceptions of enthalpy, its 
change and related concepts. A learning process study was thought of at 
first, but as it was being developed it was discovered that the teaching mate-
rial available was too advanced, hence the thesis is instead about conceptions 
and qualitative/conceptual questions. Due to the cancelation of chemistry at 
the university where the pilot study and main study with students were car-
ried out, the design shifted from three to four empirical studies. At the same 
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time the number of participants decreased, but the data gathered was com-
prehensive and the analytical process was carried out anyway.  

Some things in this research project could have been done differently, for 
instance the data collection in the main and follow up studies could have 
included questionnaires from other universities as well, thus making a quan-
titative analysis possible. Since only some empirical studies have been done 
previously, it was decided to keep the original idea. The design of the main 
study was also closely related to the actual teaching, and a decision was 
made not to include other data during the main study. In the follow up study 
a larger group was sought, but the group’s teacher found the tasks too diffi-
cult for the students and recommended another, more advanced, course in-
stead.  

Another suggestion for a different approach is to use Carson’s (2001) or 
Sözbilir’s (2001) research designs. This would also have provided the oppor-
tunity to quantitatively analyze the data, or at least use the authors’ devel-
oped categories. It is likely that these categories could have been used to 
analyze some of the data in the pilot study with students, but not all.  

The use of pre-designed categories could have hindered one outcome in 
the research process, namely the researcher’s ability, through systematic re-
reading of the data, to assign definitions and categories to the patterns 
emerging from the data. This ability must be developed during a research 
process and the development of that ability was considered important.  

During the empirical studies, tasks based on Sözbilir’s (2001) original 
were newly designed. In retrospect, to construct more conceptions with re-
spect to the task and the current written answers, the tasks should have been 
used in interviews also. During the analytical process, codes covering more 
patterns in the data than those currently reported were constructed, thus im-
plying some aspects of the previous statement. One example is conception 
F6, The same reaction gives the same enthalpy change and heat, see table 
8.9.  

Table 8.9. Example of different descriptions of the results from during the process: 
Students’ conceptions of why the heat is identical in both apparatuses A and B 
(100329).  

Category (later called con-
ception) 

Conception (Actually sub conception) 

If it is the same reaction, then  
it will always be the same 
enthalpy change and same 
heat 

F2.1 If same amount of substance then same heat 
F2.2 If same reactants/products then same heat 
F2.3 Since Cp = CV then q are equal 
F2.4 If same state function then same heat 
F2.5 Closed valve gives alternative explanations based on 
F2.1-F2.4 
F2.6 The efficiency differs but it is the same q 
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Table 8.9 shows that six patterns were found for what is now F6. F2.3 was 
only described by one student and could be included in the other patterns. 
Conception F9, An alternative interpretation of the apparatuses gives an 
alternative logic, was partially made from F2.5 and F2.6, hence during the 
analytical process there were different ways to express the data.  

8.6.2 Trustworthiness and generalisabilty  
Here, some fundamental criteria (i.e. validity, reliability and generalisabilty) 
regarding quality in research are addressed (Bryman, 2008). Both Bryman 
and Robson (2002) base their discussions on the trustworthiness of transpar-
ency. Without transparency, there can be no discussion of quality. In this 
thesis, different methodical and analytical choices have been argued and 
discussed. As empirical evidence is included it has always been based on a 
frame of reference; because this frame is personal the interpretation of data 
is clarified.  

The researcher’s personal views should not have affected the research 
process or results. However, it is obvious that a researcher cannot be com-
pletely objective. The qualitative analysis includes a personal frame of refer-
ence, but it does not mean that personal values have guided the analysis. 
Even though it is impossible to completely exclude the researcher, it is im-
portant to stress that the iterative (abductive) research process was based on 
empirical evidence interacting with a frame of reference.  

The credibility of research increases if recommendations are followed and 
other researchers partake in the research process. During the project, the 
results, design and methods have been discussed at conferences, with the 
scientific board of the research school, with supervisors, teachers and PhD 
students. 

The categories have been tried out by different individuals, and interrater 
agreement was shown sufficient. Using different methods and data triangula-
tion also increases credibility (Robson, 2002). Using different methods may 
lead to difficulties in comparing data due to different units of analysis. Dur-
ing the analytical process, evidence from interviews was part of the defini-
tion of a conception, but the interviews were not analyzed in the same way 
as the written data. Using evidence from interviews in this manner increases 
credibility. 

The best indication of the quality of this research is the generalisability of 
the results. Similar results were found  

• by different authors in different countries 

• at different educational levels, and 

• with different data collection methods (triangulation)  
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It is an important result of this study that it could replicate some results from 
other authors in other countries, thus increasing generalisability. Out of nine 
conceptions, five F2, F4, F5, F7 and F9 are generalised across the same edu-
cational level in different countries, England (Carson, 2001), Turkey (Söz-
bilir, 2001) and Holland (van Roon et al., 1994). Conception F6 is also par-
tially generalised to Sözbilir (2001) since one of the patterns in F6 is also 
presented by Sözbilir. Generalisability is increased through the use of previ-
ously developed tasks and methods. This means that the results may be com-
pared to each original publication. Some of the tasks were designed for up-
per secondary school and, if the results are similar in this study, generalisa-
tion across educational levels is possible. If the results can be generalised it 
is still an important result. During the research process, tasks based on Söz-
bilir’s original were designed. However, they do differ somewhat from the 
original and therefore decrease generalisability. The results suggest that all 
conceptions in the study, except for F6, can be generalised for two educa-
tional levels in Swedish higher education.  

As data triangulation is used, the conceptions have been shown to be ap-
plicable over a variety of data and situations (i.e. questionnaires, exams, 
hand-ins and interviews) which also indicates generalisability.  

Generalisability is the possibility that these results are valid in a larger 
population and, since they hold in the main and follow up studies, it is possi-
ble to argue that similar results could be found if done elsewhere in Sweden. 
However, it does not imply that data from all universities in Sweden would 
give the same categories. The relation to previous research clarifies that the 
conceptions are valid outside this study.  

8.6.3 Implications 
The teaching of thermodynamics has been discussed for a long time (e.g. B. 
Andersson, 2008a; Duit & Haeussler, 1994; Engström, 2008; Johnstone, 
2010; Kaper & Goedhart, 2002a; Lewis & Linn, 1994; Millar, 2005). Carson 
(2001), Goedhart and Kaper (2002) and Sözbilir (2001) give more specific 
suggestions for chemical thermodynamics and higher education. Based on 
these results I support the idea that qualitative discussions should precede 
quantitative manipulations of variables.   

The chemistry teachers who first meet students in higher education should 
base their teaching on the more fundamental concepts of (internal) energy, 
heat and work, where work is often perceived as expansion against the sur-
roundings (atmosphere). Calculations should be excluded in the first steps 
(cf. Carson, 2001; Gabel, 2003). As enthalpy and its change is introduced 
using a frictionless piston in a cylinder and an algorithmic derivation, em-
pirical evidence suggests that the purpose of introducing enthalpy in chemis-
try will most likely evade students (cf. Carson, 2001; Sözbilir, 2001). Ac-
cording to Carson (2001), one problem is that teachers assume prior under-
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standing of work, with which I concur. Work, especially expansion work, 
must be further emphasized in teaching since the purpose of enthalpy and its 
change is often related to expansion work.  

In theory it is also possible to exclude the abstract concept of enthalpy al-
together from teaching, but in practice it seems more difficult. For some 
students the concept is necessary. It seems as if the issue is more related to 
the demands required to prepare students for a future profession instead of 
relevance to scientific theory. At the same time students should know some-
thing about enthalpy, so it is difficult to give clear suggestions. It is however 
a hypothesis that that most students will understand the more fundamental 
parts of chemical thermodynamics better if enthalpy and its change is ex-
cluded. 

If the discussion is extended to the upper secondary level, then a similar 
suggestion is made. In most examples used in upper secondary school, en-
thalpy is not needed as a theoretical foundation. In fact, most students are 
already in the forms of energy framework and therefore teachers might use 
energy, heat, work and the first law of thermodynamics in order to prepare 
students for the chemical perspective. In order to bridge the gap to physics 
and find similarities, energy quality (and entropy) seems to be parts of the 
chemistry curriculum. Doing so requires awareness of how different science 
subjects use the concepts. The forms of energy framework is one way, but 
the concepts are also used in biology and everyday life. 

This kind of teaching can be developed in a research project, but how dif-
ferent questions are posed is fundamental. Closing the gap between secon-
dary- and tertiary level chemistry education is important (de Jong, 2000). 
Since enthalpy is a commonly used concept in secondary level chemistry it 
is surprising how limited research, on the actual teaching – learning process, 
is.  

In higher education four research suggestions are given. First, continue 
using the same tasks in order to collect more data to analyze. Second, to 
include the tasks in actual teaching as oral discussions may provide new 
insight. Third, new tasks must be developed in order to refine the old results 
and develop new results. All these suggestions can be carried out within the 
frame of the chemistry courses at our universities. Fourth, to use theoretical 
triangulation in order to gain new insights (Robson, 2002).  

I choose to continue the discussion of continuous content related research 
as posed by Carson (2001), Sözbilir (2001) and other researchers in chemis-
try education research. A synthesis of empirical results may give new ideas 
on research design, for instance the development of a quantitative study. But, 
if a qualitative study is to be designed, I suggest one empirical study with 
upper secondary and tertiary chemistry level teachers, one empirical study 
about the teaching of the content and one empirical study with students. This 
latter suggestion is in accordance with the four suggestions above. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Pilotstudien med lärare enkät  
(PSl formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 2. Pilotstudien med lärare intervjuguide 
Här presenteras exemplet med lärare L1 (PSl, formaterad för att passa i av-
handlingens formatmall) 
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Bilaga 3. Pilotstudien med studenter enkät 1 
(PSs E1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 2. Pilotstudien med lärare intervjuguide 
Här presenteras exemplet med lärare L1 (PSl, formaterad för att passa i av-
handlingens formatmall) 
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Bilaga 3. Pilotstudien med studenter enkät 1 
(PSs E1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 4. Pilotstudien med studenter intervjuguide 
intervju 1 
(PSs I1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 5. Pilotstudien med studenter frågor till 
elektrokemilaboration 
(formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 4. Pilotstudien med studenter intervjuguide 
intervju 1 
(PSs I1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 

 
  

 303

Bilaga 5. Pilotstudien med studenter frågor till 
elektrokemilaboration 
(formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 6. Pilotstudien med studenter enkät 2 
(PSs E2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 6. Pilotstudien med studenter enkät 2 
(PSs E2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 7. Pilotstudien med studenter frågor till 
Ellinghamdiagram  
(formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 7. Pilotstudien med studenter frågor till 
Ellinghamdiagram  
(formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 8. Pilotstudien med studenter intervjuguide 
intervju 2 
(PSs I2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 9. Huvudstudien enkät 1  
(HS E1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 8. Pilotstudien med studenter intervjuguide 
intervju 2 
(PSs I2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 9. Huvudstudien enkät 1  
(HS E1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 10. Huvudstudien tentamen 1a  
(HS T1a, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 

 
 
[OBS! uppgift 4c ingick ej i avhandlingsstudien] 
 

 
  



 316

 
  

 317

Bilaga 10. Huvudstudien tentamen 1a  
(HS T1a, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 

 
 
[OBS! uppgift 4c ingick ej i avhandlingsstudien] 
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Bilaga 11. Huvudstudien tentamen 1b  
(HS T1b, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
 
9. Förångning (2p) 
a) Beskriv vad förångning innebär. (1p) 
b) Förklara varför förändringen i den inre energin vid förångning skiljer sig 
från förångningsentalpin (1p) 
 
 
10. Bindningsenergi (2p)  
Vilket av följande påståenden (1 – 6) anser du passar bäst i följande fall? 
(Ringa in ditt svar.) ”Eten förbränns i överskott av syrgas till koldioxid och 
vatten enligt: CH

2
= CH

2
(g) + 3O

2
(g)  2CO

2
(g) + 2H

2
O(g).  

Den energi som frigörs beror på att:  
 
1. Dubbelbindningen C=C bryts.  
 
2. Enkelbindningen C–H bryts.  
 
3. Dubbelbindningen O=O bryts.  
 
4. Dubbelbindningen C=C bryts, enkelbindningen C–H bryts och dubbel-
bindningen O=O bryts.  
 
5. Dubbelbindningen C=O och enkelbindningen O–H bildas.  
 
6. Dubbelbindningen C=C bryts, enkelbindningen C–H bryts och dubbel-
bindningen O=O bryts samt att dubbelbindningen C=O och enkelbindningen 
O–H bildas  
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[OBS! lärarens kommentarer] 
 
12. Kemisk bindning (3p)  
Då metan förbränns i syrgas bildas koldioxid och vatten:  
CH

4
(g) + 2O

2
(g) CO

2
(g) + 2H

2
O(l).  

När reaktion sker frigörs energi till omgivningen, förklara med hjälp av ke-
misk bindning hur det kan ske. 
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Bilaga 11. Huvudstudien tentamen 1b  
(HS T1b, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
 
9. Förångning (2p) 
a) Beskriv vad förångning innebär. (1p) 
b) Förklara varför förändringen i den inre energin vid förångning skiljer sig 
från förångningsentalpin (1p) 
 
 
10. Bindningsenergi (2p)  
Vilket av följande påståenden (1 – 6) anser du passar bäst i följande fall? 
(Ringa in ditt svar.) ”Eten förbränns i överskott av syrgas till koldioxid och 
vatten enligt: CH

2
= CH

2
(g) + 3O

2
(g)  2CO

2
(g) + 2H

2
O(g).  

Den energi som frigörs beror på att:  
 
1. Dubbelbindningen C=C bryts.  
 
2. Enkelbindningen C–H bryts.  
 
3. Dubbelbindningen O=O bryts.  
 
4. Dubbelbindningen C=C bryts, enkelbindningen C–H bryts och dubbel-
bindningen O=O bryts.  
 
5. Dubbelbindningen C=O och enkelbindningen O–H bildas.  
 
6. Dubbelbindningen C=C bryts, enkelbindningen C–H bryts och dubbel-
bindningen O=O bryts samt att dubbelbindningen C=O och enkelbindningen 
O–H bildas  
 
 

 319

 
[OBS! lärarens kommentarer] 
 
12. Kemisk bindning (3p)  
Då metan förbränns i syrgas bildas koldioxid och vatten:  
CH

4
(g) + 2O

2
(g) CO

2
(g) + 2H

2
O(l).  

När reaktion sker frigörs energi till omgivningen, förklara med hjälp av ke-
misk bindning hur det kan ske. 
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Bilaga 12. Huvudstudien tentamen 2a  
(HS T2a, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
 
1. Jämvikter (1p)  
Vad betyder det att ett system är i jämvikt? 
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Bilaga 13. Huvudstudien tentamen 2b 
(HS T2b, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 12. Huvudstudien tentamen 2a  
(HS T2a, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
 
1. Jämvikter (1p)  
Vad betyder det att ett system är i jämvikt? 
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Bilaga 13. Huvudstudien tentamen 2b 
(HS T2b, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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[OBS! Endast uppgift 6d ingick i avhandlingen] 
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Bilaga 14. Huvudstudien enkät 2  
(HS E2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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[OBS! Endast uppgift 6d ingick i avhandlingen] 
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Bilaga 14. Huvudstudien enkät 2  
(HS E2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 15. Huvudstudien intervjuguide intervju 2 
(HS I2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 15. Huvudstudien intervjuguide intervju 2 
(HS I2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 16. Fördjupningsstudien enkät 1  
(FS E1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 16. Fördjupningsstudien enkät 1  
(FS E1, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 17. Fördjupningsstudien inlämningsuppgift 2  
(FS Inl2, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 17. Fördjupningsstudien inlämningsuppgift 2  
(FS Inl2, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 18. Fördjupningsstudien inlämningsuppgift 3  
(FS Inl3, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 19. Fördjupningsstudien tentamen  
(FS T, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet presen-
teras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 

 
[OBS! Uppgift 3c ingick ej i avhandlingsstudien] 
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Bilaga 18. Fördjupningsstudien inlämningsuppgift 3  
(FS Inl3, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet pre-
senteras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 19. Fördjupningsstudien tentamen  
(FS T, endast de frågor som konstruerades inom ramen för projektet presen-
teras. Formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 

 
[OBS! Uppgift 3c ingick ej i avhandlingsstudien] 
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Bilaga 20. Fördjupningsstudien enkät 2  
(FS E2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 20. Fördjupningsstudien enkät 2  
(FS E2, formaterad för att passa i avhandlingens formatmall) 
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Bilaga 21. Sözbilirs (2001) originaluppgift 
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Bilaga 22. Version 1 av omarbetningen av Sözbilirs 
(2001) original 
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Bilaga 21. Sözbilirs (2001) originaluppgift 

 
  

 343

Bilaga 22. Version 1 av omarbetningen av Sözbilirs 
(2001) original 
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Bilaga 23. Version 2 av omarbetningen av Sözbilirs 
(2001) original  

 
  

 345

Bilaga 24. Pilotstudien med studenter hypoteser  
(Omarbetad från original för att passa in i avhandlingens format, 080811) 
Hypotes Underhypotes 

H1: Kvalitativ 
förståelse för 
entalpi 
/entalpiförändring 

H11. Studenten har svårt att skilja mellan entalpi som tillstånd och entalpiförändring 
som process. 

H12. Studenten förstår ej att H som tillstånd betyder att: 
a. Reaktanter och produkter har ett H-värde definierat, vilket bland annat beror på 
hur starka bindningarna är i systemet, trycket, volymen och temperaturen 
b. H är skillnaden mellan dessa definierade värden 
c. Hess lag är användbar då H-värden skall beräknas 
d. Resultatet beror endast på startvärden/startpunkten och slutvärden/slutpunkten, 
dvs ej vilken väg reaktionen har tagit. (1) och (2) leder till samma slutresultat. Man 
har tagit sig från A till B. 

H13. Studenten har svårt att förstå att, H mäts som värme vid konstant tryck, då 
endast tryckvolymarbete är tillåtet. 

H14. Studenten har svårt att förstå att entalpiförändringen är den totala energiför-
ändringen som korrigerats för tryckvolymarbete. 

H15. Studenten har svårt att se skillnad mellan aktiveringsenergi och endoterm 

H2: Kvalitativ  
förståelse för 
energi, arbete 
och värme 

H21. Studenten har svårigheter att skilja på energi, arbete och värme som tillstånd 
och processer 
a. Värme beskrivs som ett tillstånd, ej process 
b. Entalpi, Gibbs fria energi och entropi betraktas som energiformer 
c. Energi används som både tillstånd och process 

H22. Arbete är ej ett begrepp inom kemin 
a. Arbete är endast ett fysikaliskt begrepp 
b. Studenterna känner ej till tryckvolymarbete   
c. Tryckvolymarbete sker endast om gaser trycker mot en pistong 

H3: Kvalitativ 
förståelse för 
bindningsenergi 
/bindningsentalpi 

H31. Studenten har svårigheter att skilja på bindningsenergi/bindningsentalpi som 
tillstånd och processer. 
a. Bindningsenergi/ bindningsentalpi är ett tillstånd definierat som en process 
b. Bindningsenergi/ bindningsentalpi är tillstånd före och efter en reaktion 

H32. Studenten har ingen kvalitativ förståelse för bindningsenergins/  bindningsen-
talpins betydelse i kemiska reaktioner. 

H33. Studenten har svårt att förstå energiprocessen då bindningar bryts och bildas 
a. Studenten har svårt att förstå att det krävs energi för att bryta en bindning 
b. Studenten har svårt att förstå att det frigörs energi då en bindning bildas 

H34. Studenten har svårt att förstå skillnaden mellan bindningsenergi och bind-
ningsentalpi  

H4: Kvalitativ 
förståelse för 
Gibbs fria energi 

H41. Studenten har svårt att se skillnad mellan tillstånd och process 

H42. Studenten har svårt att förstå att om trycket och temperaturen är konstanta så 
beskriver G det maximala arbetet som inte är tryckvolym arbete. 

H43. Studenten har svårt att se sambandet mellan G och S  

H44. Studenten har svårt att se sambandet mellan G och H 

H5: Kvalitativ 
förståelse för 
entropi 

H51. Studenten har svårt att se skillnad mellan tillstånd och process 

H52. Studenten har svårt att förstå entropi som något annat än makroskopisk oord-
ning eller kaos 

H53. Studenten har svårt att uppskatta tecknet på S för ett konkret fall. 

H54. Studenten har svårt att se sambandet mellan H och S 
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Bilaga 23. Version 2 av omarbetningen av Sözbilirs 
(2001) original  

 
  

 345

Bilaga 24. Pilotstudien med studenter hypoteser  
(Omarbetad från original för att passa in i avhandlingens format, 080811) 
Hypotes Underhypotes 

H1: Kvalitativ 
förståelse för 
entalpi 
/entalpiförändring 

H11. Studenten har svårt att skilja mellan entalpi som tillstånd och entalpiförändring 
som process. 

H12. Studenten förstår ej att H som tillstånd betyder att: 
a. Reaktanter och produkter har ett H-värde definierat, vilket bland annat beror på 
hur starka bindningarna är i systemet, trycket, volymen och temperaturen 
b. H är skillnaden mellan dessa definierade värden 
c. Hess lag är användbar då H-värden skall beräknas 
d. Resultatet beror endast på startvärden/startpunkten och slutvärden/slutpunkten, 
dvs ej vilken väg reaktionen har tagit. (1) och (2) leder till samma slutresultat. Man 
har tagit sig från A till B. 

H13. Studenten har svårt att förstå att, H mäts som värme vid konstant tryck, då 
endast tryckvolymarbete är tillåtet. 

H14. Studenten har svårt att förstå att entalpiförändringen är den totala energiför-
ändringen som korrigerats för tryckvolymarbete. 

H15. Studenten har svårt att se skillnad mellan aktiveringsenergi och endoterm 

H2: Kvalitativ  
förståelse för 
energi, arbete 
och värme 

H21. Studenten har svårigheter att skilja på energi, arbete och värme som tillstånd 
och processer 
a. Värme beskrivs som ett tillstånd, ej process 
b. Entalpi, Gibbs fria energi och entropi betraktas som energiformer 
c. Energi används som både tillstånd och process 

H22. Arbete är ej ett begrepp inom kemin 
a. Arbete är endast ett fysikaliskt begrepp 
b. Studenterna känner ej till tryckvolymarbete   
c. Tryckvolymarbete sker endast om gaser trycker mot en pistong 

H3: Kvalitativ 
förståelse för 
bindningsenergi 
/bindningsentalpi 

H31. Studenten har svårigheter att skilja på bindningsenergi/bindningsentalpi som 
tillstånd och processer. 
a. Bindningsenergi/ bindningsentalpi är ett tillstånd definierat som en process 
b. Bindningsenergi/ bindningsentalpi är tillstånd före och efter en reaktion 

H32. Studenten har ingen kvalitativ förståelse för bindningsenergins/  bindningsen-
talpins betydelse i kemiska reaktioner. 

H33. Studenten har svårt att förstå energiprocessen då bindningar bryts och bildas 
a. Studenten har svårt att förstå att det krävs energi för att bryta en bindning 
b. Studenten har svårt att förstå att det frigörs energi då en bindning bildas 

H34. Studenten har svårt att förstå skillnaden mellan bindningsenergi och bind-
ningsentalpi  

H4: Kvalitativ 
förståelse för 
Gibbs fria energi 

H41. Studenten har svårt att se skillnad mellan tillstånd och process 

H42. Studenten har svårt att förstå att om trycket och temperaturen är konstanta så 
beskriver G det maximala arbetet som inte är tryckvolym arbete. 

H43. Studenten har svårt att se sambandet mellan G och S  

H44. Studenten har svårt att se sambandet mellan G och H 

H5: Kvalitativ 
förståelse för 
entropi 

H51. Studenten har svårt att se skillnad mellan tillstånd och process 

H52. Studenten har svårt att förstå entropi som något annat än makroskopisk oord-
ning eller kaos 

H53. Studenten har svårt att uppskatta tecknet på S för ett konkret fall. 

H54. Studenten har svårt att se sambandet mellan H och S 
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Bilaga 25. Validerade påståenden om entalpi 
Av lärare L3 validerade påståenden om entalpi, entalpiförändring, värme och 
arbete (Carson & Watson, 1999, s.48, min översättning) 

Entalpiförändring Denna tabell är en lista av relevanta påståenden vilka täcker 
(förutom specifik värme) vilken kunskap och förståelse som kan antas av en bra 
student vid slutet av en kurs där grundläggande kemisk termodynamik.  

1. Entalpiförändringen är energiöverföringen som äger rum under en kemisk reak-
tion och den mäts som värme. Den inkluderar allt pV-arbete som utförs (men 
inte något annat arbete) 

2. pV-arbete är arbete som utförs när en volymförändring inträffar då en kemisk 
reaktion sker. Arbete utförs av det kemiska systemet mot atmosfären om det är 
en volymsökning (t.ex. om en gas utvecklas) eller på systemet av atmosfären 
om det är en volymminskning. 

3. Entalpiförändringen, H, är lika med q, värmet, endast om systemets tryck är 
konstant och endast pV-arbete är tillåtet. 

4. Entalpi är en tillståndsfunktion, det vill säga beror endast på de reagerande 
substansernas termodynamiska tillstånd före och efter reaktionen. 

5. Den termodynamiska beskrivningen av tillstånd inkluderar förutom substanser-
nas fysikaliska tillstånd (fast, flytande eller gas) även temperatur, tryck och vo-
lym. 

6. Hess lag är en konsekvens av termodynamikens första lag: om reaktanter kan 
ombildas till produkter via fler än en reaktionsväg, är den totala energiöverfö-
ringen lika stor oavsett reaktionsväg. Det kan summeras som: 
H⁰reaktion = H⁰f[produkter] - H⁰f[reaktanter] 

7. Standardentalpiförändringen vid bildning av en substans [bildningsentalpin] är 
definierad som den energi som frigörs eller upptas när en mol av den rena sub-
stansen bildas ur sina grundämnen då de är i sina standardtillstånd. (Entalpiför-
ändringen vid bildning för ett grundämne i sitt standardtillstånd är definierad 
som noll). 

8. För att beräkna entalpiförändringen för en reaktion, behövs alla bildningsental-
pier för alla substanser som ingår i reaktionen. 

9. Standardtillståndet är 1 atmosfär eller 105 Pa, substanserna måste vara rena och 
i sina standardtillstånd. Temperaturen måste även anges. 

10. Standardtillståndet för en substans är det fysikaliska tillståndet hos den rena 
substansen vid standardtryck 

Läraren har skriftligen kommentarer punkterna 5, 6, 8 och 9 på följande sätt: 
5. Än så länge har jag inte infört standardtillstånd volym. 
6. Hess lag är i kursen vidare än den summering som görs utifrån standard-
bildningsentalpier (Ett specialfall och en tillämpning på Hess lag) 
8. Stämmer inte. Ibland kan data från andra reaktioner finnas som inte är 
bildningsreaktioner ur sina element. Använder Hess lag för att lösa detta. 
9. I kursen allmän kemi definierar vi också temperaturen till 25 grader C. 
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Bilaga 26. Kategorisering F3 i huvudstudien  
Kategorisering av alla svar angående arbete och tryckvolymarbete som ges 
av studenterna i huvudstudien och som har analyserats med verktyget ut-
vecklat till F3 
 V=0 V0 ¬V 
P=0 S2(T1a, 5b) 

S13(T1a, 5b) 
S18(T1a, 5b) 

S2(T1a, 4a) 
S2(T1a, 4b) 
S4(T1a, 4a) 
S2(T1a, 5a) 
S20(T1a, 5a) 
S11(T1a, 5b) 
S15(E2, 7a) 

S1(T1a, 4b) 
S17(T1a, 4b) 
S17(E2, 4d) 
S17(E2, 7b) 

P0  S1 (T1a, 4a) 
S7 (T1a, 4a) 
S11 (T1a, 4a) 
S19(T1a, 4b) 
S1(T1a, 5a) 
S2(T1a, 5a) 

S4(T1a, 5a) 

¬P S1(T1a, 4b) S2(E1, 4f) 
S3(E1, 4d) 
S5(E1, 4f) 
S7(E1, 4f) 
S9(E1, 4d) 
S9(E1, 4f) 
S8(T1a, 4a) 
S19(T1a, 4a) 
S11(T1a, 4b) 
S17(T1a, 4b) 
S1(T1a, 5a) 
S13(T1a, 5a) 
S1(T1a, 5b) 
S7(T1a, 5b) 
S15(T1a, 5b) 
S1(E2, 4d) 
S11(E2, 4d) 
S1(E2, 7b) 

S1(E1, 4c) 
S1(E1, 4d) 
S1(E1, 4f) 
S2(E1, 4d) 
S3(E1, 4c) 
S5(E1, 4c) 
S7(E1, 4c) 
S8(E1, 4c) 
S8(E1, 4d) 
S12(E1, 4c) 
S12(E1, 4d) 
S12(E1, 4f) 
S4(T1a, 4b) 
S8(T1a, 4b) 
S7(T1a, 5a) 
S8(T1a, 5a) 
S8(T1a, 5b) 
S17(T1b, 9b) 
S1 (E2, 4b) 
S11(E2, 4b) 
S17(E2, 4b) 
S1 (E2, 7a) 
S17(E2, 7a) 
S17(E2, 9c) 
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Bilaga 25. Validerade påståenden om entalpi 
Av lärare L3 validerade påståenden om entalpi, entalpiförändring, värme och 
arbete (Carson & Watson, 1999, s.48, min översättning) 

Entalpiförändring Denna tabell är en lista av relevanta påståenden vilka täcker 
(förutom specifik värme) vilken kunskap och förståelse som kan antas av en bra 
student vid slutet av en kurs där grundläggande kemisk termodynamik.  

1. Entalpiförändringen är energiöverföringen som äger rum under en kemisk reak-
tion och den mäts som värme. Den inkluderar allt pV-arbete som utförs (men 
inte något annat arbete) 

2. pV-arbete är arbete som utförs när en volymförändring inträffar då en kemisk 
reaktion sker. Arbete utförs av det kemiska systemet mot atmosfären om det är 
en volymsökning (t.ex. om en gas utvecklas) eller på systemet av atmosfären 
om det är en volymminskning. 

3. Entalpiförändringen, H, är lika med q, värmet, endast om systemets tryck är 
konstant och endast pV-arbete är tillåtet. 

4. Entalpi är en tillståndsfunktion, det vill säga beror endast på de reagerande 
substansernas termodynamiska tillstånd före och efter reaktionen. 

5. Den termodynamiska beskrivningen av tillstånd inkluderar förutom substanser-
nas fysikaliska tillstånd (fast, flytande eller gas) även temperatur, tryck och vo-
lym. 

6. Hess lag är en konsekvens av termodynamikens första lag: om reaktanter kan 
ombildas till produkter via fler än en reaktionsväg, är den totala energiöverfö-
ringen lika stor oavsett reaktionsväg. Det kan summeras som: 
H⁰reaktion = H⁰f[produkter] - H⁰f[reaktanter] 

7. Standardentalpiförändringen vid bildning av en substans [bildningsentalpin] är 
definierad som den energi som frigörs eller upptas när en mol av den rena sub-
stansen bildas ur sina grundämnen då de är i sina standardtillstånd. (Entalpiför-
ändringen vid bildning för ett grundämne i sitt standardtillstånd är definierad 
som noll). 

8. För att beräkna entalpiförändringen för en reaktion, behövs alla bildningsental-
pier för alla substanser som ingår i reaktionen. 

9. Standardtillståndet är 1 atmosfär eller 105 Pa, substanserna måste vara rena och 
i sina standardtillstånd. Temperaturen måste även anges. 

10. Standardtillståndet för en substans är det fysikaliska tillståndet hos den rena 
substansen vid standardtryck 

Läraren har skriftligen kommentarer punkterna 5, 6, 8 och 9 på följande sätt: 
5. Än så länge har jag inte infört standardtillstånd volym. 
6. Hess lag är i kursen vidare än den summering som görs utifrån standard-
bildningsentalpier (Ett specialfall och en tillämpning på Hess lag) 
8. Stämmer inte. Ibland kan data från andra reaktioner finnas som inte är 
bildningsreaktioner ur sina element. Använder Hess lag för att lösa detta. 
9. I kursen allmän kemi definierar vi också temperaturen till 25 grader C. 
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Bilaga 26. Kategorisering F3 i huvudstudien  
Kategorisering av alla svar angående arbete och tryckvolymarbete som ges 
av studenterna i huvudstudien och som har analyserats med verktyget ut-
vecklat till F3 
 V=0 V0 ¬V 
P=0 S2(T1a, 5b) 

S13(T1a, 5b) 
S18(T1a, 5b) 

S2(T1a, 4a) 
S2(T1a, 4b) 
S4(T1a, 4a) 
S2(T1a, 5a) 
S20(T1a, 5a) 
S11(T1a, 5b) 
S15(E2, 7a) 

S1(T1a, 4b) 
S17(T1a, 4b) 
S17(E2, 4d) 
S17(E2, 7b) 

P0  S1 (T1a, 4a) 
S7 (T1a, 4a) 
S11 (T1a, 4a) 
S19(T1a, 4b) 
S1(T1a, 5a) 
S2(T1a, 5a) 

S4(T1a, 5a) 

¬P S1(T1a, 4b) S2(E1, 4f) 
S3(E1, 4d) 
S5(E1, 4f) 
S7(E1, 4f) 
S9(E1, 4d) 
S9(E1, 4f) 
S8(T1a, 4a) 
S19(T1a, 4a) 
S11(T1a, 4b) 
S17(T1a, 4b) 
S1(T1a, 5a) 
S13(T1a, 5a) 
S1(T1a, 5b) 
S7(T1a, 5b) 
S15(T1a, 5b) 
S1(E2, 4d) 
S11(E2, 4d) 
S1(E2, 7b) 

S1(E1, 4c) 
S1(E1, 4d) 
S1(E1, 4f) 
S2(E1, 4d) 
S3(E1, 4c) 
S5(E1, 4c) 
S7(E1, 4c) 
S8(E1, 4c) 
S8(E1, 4d) 
S12(E1, 4c) 
S12(E1, 4d) 
S12(E1, 4f) 
S4(T1a, 4b) 
S8(T1a, 4b) 
S7(T1a, 5a) 
S8(T1a, 5a) 
S8(T1a, 5b) 
S17(T1b, 9b) 
S1 (E2, 4b) 
S11(E2, 4b) 
S17(E2, 4b) 
S1 (E2, 7a) 
S17(E2, 7a) 
S17(E2, 9c) 
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Bilaga 27. Kategorisering F3 i fördjupningsstudien 
Kategorisering av alla svar angående arbete och tryckvolymarbete som ges 
av studenterna i fördjupningsstudien och som har analyserats med verktyget 
utvecklat till F3 
 V=0 V0 ¬V 

P=0 SK1(Inl3, 17b) SK3(E1, 2b) 
SK1(Inl2, 9a), SK2(Inl2, 9a) 
SK4(Inl2, 9a), SK2(Inl2, 9b) 
SK4(Inl2, 9b) 
SK2(Inl3, 17b), SK3(Inl3, 17b) 
SK7(Inl3, 17b) 
SK2(T, 3b), SK3(T, 3b) 
SK4(T, 3b), SK6(T, 3b) 
SK7(T, 3b) 
SK1(T, 10a), SK3(T, 10a) 
SK5(T, 10a), SK2(T, 10b) 
SK5(T, 10b), SK7(T, 10b) 
SK6(E2, 2a) 
SK1(E2, 2b), SK5(E2, 2b) 
SK6(E2, 2b), SK9(E2, 2b) 
SK6(E2, 3b) 

SK3(E1, 2a) 
SK3(Inl2, 9a) 
SK7(T, 3a) 
SK6(T, 10a) 
SK1(E2, 2a) 
SK9(E2, 2a) 

P0 SK1(Inl2, 9b), SK6(Inl2, 9b) 
SK7(Inl2, 9b) 
SK2(Inl3, 17b), SK4(Inl3, 17b) 
SK4(T, 3b) 
SK2(T, 10a), SK2(T, 10b) 

SK5(Inl3, 17b) SK10(T, 10a) 

¬P  SK7(E1, 2a) 
SK1(E1, 2b), SK5(E1, 2b) 
SK6(E1, 2b), SK9(E1, 2b) 
SK2(E1, 3a) 
SK5(Inl2, 9a), SK6(Inl2, 9a) 
SK1(T, 3a), SK6(T, 3a) 
SK1(T, 3b) 
SK7(T, 10a) 
SK7(E2, 2b) 
SK1(E2, 3b), SK7(E2, 3b) 
SK5(E2, 4a) 
SK9(E2, 4b) 

SK1(E1, 2a), SK2(E1, 2a) 

SK5(E1, 2a), SK6(E1, 2a) 

SK9(E1, 2a), SK7(E1, 2b) 

SK8(E1, 2b) 

SK3(E1, 3a), SK6(E1, 3a) 

SK7(E1, 3a) 

SK2(E1, 3b), SK5(E1, 3b) 

SK6(E1, 3b) 

SK7(Inl2, 9a),  

SK8(Inl2, 9a) 

SK2(T, 3a), SK3(T, 3a) 

SK4(T, 10a), SK9(T, 10a) 

SK9(T, 10b) 

SK5(E2, 2a) 

SK6(E2, 3a) 

SK6(E2, 4a), SK7(E2, 4a) 

SK8(E2, 4a) 

SK5(E2, 4b), SK7(E2, 4b) 
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Bilaga 28. Kategorisering F3 kontextuella beskrivningar 
av arbete  
Kategori Uppgift Student Kategori Uppgift Student 
K1.1 T1a, 4a S2 S4 S11 K2.1 E1, 4d S3, S9 
 T1a, 4b S2, S19  E1, 4f S5 
 T1a, 5a S2, S20  T1a, 4a S8, S19 
 T1a, 5b S11  T1a, 4b S11, S17 
 E2, 7a S15  T1a, 5a S1, S13 
 Inl2, 9a SK1, SK2, SK4  T1a, 5b S1, S7, S15 
 Inl2, 9b SK2  E2, 4d S1, S11 
 Inl3,17b SK2, SK3, SK7  E2, 7a S1 
 T, 3b SK2, SK4, SK6  E2, 7b S1, S17 
 T, 10a SK3, SK5  E1, 2a SK7 
 T, 10b SK2, SK5, SK7  Inl2, 9a SK5, SK6 
 E2, 2a SK6  T, 3a SK1, SK6 
 E2, 2b SK1, SK5, SK6, SK9  T, 3b SK1 
 E2, 3b SK6  T, 10a SK7 
    E2, 3b SK1, SK7 
K1.2 Inl3,17b SK2, SK4  E2, 4a SK5 
 T, 3b SK3, SK4  E2, 4b SK9 
 T, 10a SK2 K2.2 T1a, 5a S4 
 T, 10b SK2  T, 3a SK7 
K4 E1, 4c S1, S3, S5, S7, S8, 

S12 
 T, 3b SK7 

 E1, 4d S1, S2, S8, S12  T, 10a SK6, SK10 
 E1, 4f S1, S12 K2.3 E1, 4f S2, S7, S9 
 T1a, 4b S4, S8  E2, 4d S17 
 T1a, 5a S7, S8  T1a, 4b S17 
 T1a, 5b S8  E1, 2a SK3 
 T1b, 9b S17  E1, 2b SK1, SK3, SK5, SK6, 

SK9 
 E2, 4b S1, S11, S17  E1, 3a SK2 
 E2, 7a S17  Inl2, 9a SK3 
 E2, 9c S17  T, 10a SK1 
 E1, 2a SK1, SK2, SK5, SK6, 

SK9 
 E2, 2b SK7 

 E1, 2b SK7, SK8 K3.1 T1a, 4a S1 
 E1, 3a SK3, SK6, SK7  T1a, 4b S1 
 E1, 3b SK2, SK5, SK6  T1a, 5a S1, S2 
 Inl2, 9a SK7, SK8  T1a, 5b S13 
 T, 3a SK2, SK3 K3.2 T1a, 4b S1 
 T, 10a SK4, SK9  Inl2, 9b SK4 
 T, 10b SK9 K3.3 T1a, 4a S7  
 E2, 2a SK5  T1a, 5b S2, S18 
 E2, 3a SK6  Inl2, 9b SK1, SK6, SK7 
 E2, 4a SK 6, SK7, SK8  Inl3,17b SK1, SK5 
 E2, 4b SK5, SK7  E2, 2a SK1, SK9 
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Bilaga 27. Kategorisering F3 i fördjupningsstudien 
Kategorisering av alla svar angående arbete och tryckvolymarbete som ges 
av studenterna i fördjupningsstudien och som har analyserats med verktyget 
utvecklat till F3 
 V=0 V0 ¬V 

P=0 SK1(Inl3, 17b) SK3(E1, 2b) 
SK1(Inl2, 9a), SK2(Inl2, 9a) 
SK4(Inl2, 9a), SK2(Inl2, 9b) 
SK4(Inl2, 9b) 
SK2(Inl3, 17b), SK3(Inl3, 17b) 
SK7(Inl3, 17b) 
SK2(T, 3b), SK3(T, 3b) 
SK4(T, 3b), SK6(T, 3b) 
SK7(T, 3b) 
SK1(T, 10a), SK3(T, 10a) 
SK5(T, 10a), SK2(T, 10b) 
SK5(T, 10b), SK7(T, 10b) 
SK6(E2, 2a) 
SK1(E2, 2b), SK5(E2, 2b) 
SK6(E2, 2b), SK9(E2, 2b) 
SK6(E2, 3b) 

SK3(E1, 2a) 
SK3(Inl2, 9a) 
SK7(T, 3a) 
SK6(T, 10a) 
SK1(E2, 2a) 
SK9(E2, 2a) 

P0 SK1(Inl2, 9b), SK6(Inl2, 9b) 
SK7(Inl2, 9b) 
SK2(Inl3, 17b), SK4(Inl3, 17b) 
SK4(T, 3b) 
SK2(T, 10a), SK2(T, 10b) 

SK5(Inl3, 17b) SK10(T, 10a) 

¬P  SK7(E1, 2a) 
SK1(E1, 2b), SK5(E1, 2b) 
SK6(E1, 2b), SK9(E1, 2b) 
SK2(E1, 3a) 
SK5(Inl2, 9a), SK6(Inl2, 9a) 
SK1(T, 3a), SK6(T, 3a) 
SK1(T, 3b) 
SK7(T, 10a) 
SK7(E2, 2b) 
SK1(E2, 3b), SK7(E2, 3b) 
SK5(E2, 4a) 
SK9(E2, 4b) 

SK1(E1, 2a), SK2(E1, 2a) 

SK5(E1, 2a), SK6(E1, 2a) 

SK9(E1, 2a), SK7(E1, 2b) 

SK8(E1, 2b) 

SK3(E1, 3a), SK6(E1, 3a) 

SK7(E1, 3a) 

SK2(E1, 3b), SK5(E1, 3b) 

SK6(E1, 3b) 

SK7(Inl2, 9a),  

SK8(Inl2, 9a) 

SK2(T, 3a), SK3(T, 3a) 

SK4(T, 10a), SK9(T, 10a) 

SK9(T, 10b) 

SK5(E2, 2a) 

SK6(E2, 3a) 

SK6(E2, 4a), SK7(E2, 4a) 

SK8(E2, 4a) 

SK5(E2, 4b), SK7(E2, 4b) 
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Bilaga 28. Kategorisering F3 kontextuella beskrivningar 
av arbete  
Kategori Uppgift Student Kategori Uppgift Student 
K1.1 T1a, 4a S2 S4 S11 K2.1 E1, 4d S3, S9 
 T1a, 4b S2, S19  E1, 4f S5 
 T1a, 5a S2, S20  T1a, 4a S8, S19 
 T1a, 5b S11  T1a, 4b S11, S17 
 E2, 7a S15  T1a, 5a S1, S13 
 Inl2, 9a SK1, SK2, SK4  T1a, 5b S1, S7, S15 
 Inl2, 9b SK2  E2, 4d S1, S11 
 Inl3,17b SK2, SK3, SK7  E2, 7a S1 
 T, 3b SK2, SK4, SK6  E2, 7b S1, S17 
 T, 10a SK3, SK5  E1, 2a SK7 
 T, 10b SK2, SK5, SK7  Inl2, 9a SK5, SK6 
 E2, 2a SK6  T, 3a SK1, SK6 
 E2, 2b SK1, SK5, SK6, SK9  T, 3b SK1 
 E2, 3b SK6  T, 10a SK7 
    E2, 3b SK1, SK7 
K1.2 Inl3,17b SK2, SK4  E2, 4a SK5 
 T, 3b SK3, SK4  E2, 4b SK9 
 T, 10a SK2 K2.2 T1a, 5a S4 
 T, 10b SK2  T, 3a SK7 
K4 E1, 4c S1, S3, S5, S7, S8, 

S12 
 T, 3b SK7 

 E1, 4d S1, S2, S8, S12  T, 10a SK6, SK10 
 E1, 4f S1, S12 K2.3 E1, 4f S2, S7, S9 
 T1a, 4b S4, S8  E2, 4d S17 
 T1a, 5a S7, S8  T1a, 4b S17 
 T1a, 5b S8  E1, 2a SK3 
 T1b, 9b S17  E1, 2b SK1, SK3, SK5, SK6, 

SK9 
 E2, 4b S1, S11, S17  E1, 3a SK2 
 E2, 7a S17  Inl2, 9a SK3 
 E2, 9c S17  T, 10a SK1 
 E1, 2a SK1, SK2, SK5, SK6, 

SK9 
 E2, 2b SK7 

 E1, 2b SK7, SK8 K3.1 T1a, 4a S1 
 E1, 3a SK3, SK6, SK7  T1a, 4b S1 
 E1, 3b SK2, SK5, SK6  T1a, 5a S1, S2 
 Inl2, 9a SK7, SK8  T1a, 5b S13 
 T, 3a SK2, SK3 K3.2 T1a, 4b S1 
 T, 10a SK4, SK9  Inl2, 9b SK4 
 T, 10b SK9 K3.3 T1a, 4a S7  
 E2, 2a SK5  T1a, 5b S2, S18 
 E2, 3a SK6  Inl2, 9b SK1, SK6, SK7 
 E2, 4a SK 6, SK7, SK8  Inl3,17b SK1, SK5 
 E2, 4b SK5, SK7  E2, 2a SK1, SK9 
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Bilaga 29. Underlag för t-tester 
Huvudstudien tentamen 1a (HS T1a). Control = med kvalitativa/konceptuella 
frågor, Treatment = utan kvalitativa/konceptuella frågor, * = höjt betyg, n = 
16, % -värdena är i presentationen avrundade till en decimal och alla beräk-
ningar är utförda i Excel. 
Student Control (max 50) Control (%) Treatment (max 35) Treatment (%) 

1 39 78 32 91,4 

2 26 52 20 57,1 

4 34 68 24 68,6 

5 19 38 17 48,6 

6 19 38 19 54,3* 

7 27 54 22 62,9 

8 47 94 33 94,3 

11 37 74 30 85,7* 

12 11 22 6 17,1 

13 21 42 19 54,3* 

14 33 66 33 94,3* 

15 26 52 26 74,3 

16 21 42 21 60,0* 

17 39 78 32 91,4 

18 35 70 25 71,4 

19 20 40 15 42,9 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 56,75 19,416 

Treatment(1) 66,79 21,606 

 

Beräkning   


 
 

 , antalet frihetsgrader df = 

15, P < 0.10 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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Huvudstudien tentamen 1b (HS T1b). Control = med kvalitati-
va/konceptuella frågor, Treatment = utan kvalitativa/konceptuella frågor, * = 
höjt betyg, n = 16, % -värdena är exakta och alla beräkningar är utförda i 
Excel. 
Student Control (max 50) Control (%) Treatment (max 40) Treatment (%) 

1 31,5 63 25,5 63,75 

2 40,4 80,8 32,5 81,25 

4 28,5 57 24,5 61,25 

5 21,5 43 18,5 46,25 

6 12 24 11 27,50 

7 37 74 31 77,50* 

8 33,5 67 30,5 76,25* 

11 44,5 89 37,5 93,75 

13 35 70 32 80,00* 

14 33,5 67 31,5 78,75* 

15 33,5 67 30,5 76,25* 

16 15 30 14 35,00 

17 37,5 75 31,5 78,75 

18 20 40 17 42,50 

19 19 38 17 42,50 

21 13,5 27 12,5 31,25 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 56,99 20,449 

Treatment(1) 62,03 21,271 

 

Beräkning   


 
 

 , antalet frihetsgrader df = 

15, P < 0.30 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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Bilaga 29. Underlag för t-tester 
Huvudstudien tentamen 1a (HS T1a). Control = med kvalitativa/konceptuella 
frågor, Treatment = utan kvalitativa/konceptuella frågor, * = höjt betyg, n = 
16, % -värdena är i presentationen avrundade till en decimal och alla beräk-
ningar är utförda i Excel. 
Student Control (max 50) Control (%) Treatment (max 35) Treatment (%) 

1 39 78 32 91,4 

2 26 52 20 57,1 

4 34 68 24 68,6 

5 19 38 17 48,6 

6 19 38 19 54,3* 

7 27 54 22 62,9 

8 47 94 33 94,3 

11 37 74 30 85,7* 

12 11 22 6 17,1 

13 21 42 19 54,3* 

14 33 66 33 94,3* 

15 26 52 26 74,3 

16 21 42 21 60,0* 

17 39 78 32 91,4 

18 35 70 25 71,4 

19 20 40 15 42,9 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 56,75 19,416 

Treatment(1) 66,79 21,606 

 

Beräkning   


 
 

 , antalet frihetsgrader df = 

15, P < 0.10 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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Huvudstudien tentamen 1b (HS T1b). Control = med kvalitati-
va/konceptuella frågor, Treatment = utan kvalitativa/konceptuella frågor, * = 
höjt betyg, n = 16, % -värdena är exakta och alla beräkningar är utförda i 
Excel. 
Student Control (max 50) Control (%) Treatment (max 40) Treatment (%) 

1 31,5 63 25,5 63,75 

2 40,4 80,8 32,5 81,25 

4 28,5 57 24,5 61,25 

5 21,5 43 18,5 46,25 

6 12 24 11 27,50 

7 37 74 31 77,50* 

8 33,5 67 30,5 76,25* 

11 44,5 89 37,5 93,75 

13 35 70 32 80,00* 

14 33,5 67 31,5 78,75* 

15 33,5 67 30,5 76,25* 

16 15 30 14 35,00 

17 37,5 75 31,5 78,75 

18 20 40 17 42,50 

19 19 38 17 42,50 

21 13,5 27 12,5 31,25 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 56,99 20,449 

Treatment(1) 62,03 21,271 

 

Beräkning   


 
 

 , antalet frihetsgrader df = 

15, P < 0.30 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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Huvudstudien tentamen 2a (HS T2a). Control = med kvalitativa/konceptuella 
frågor, Treatment = utan kvalitativa/konceptuella frågor, ** = sänkt betyg, n 
= 17, % -värdena är i presentationen avrundade till en decimal och alla be-
räkningar är utförda i Excel. 
Student Control (max 50) Control (%) Treatment (max 45) Treatment (%) 

1 22,5 45 18 40,0 

2 25 50 21 46,7** 

4 33,5 67 32 71,1 

5 21 42 18 40,0 

6 14 28 11 24,4 

7 30 60 27 60,0 

9 19 38 16 35,6 

11 33 66 30 66,7 

13 22,5 45 21 46,7 

14 32 64 29 64,4 

15 30 60 27 60,0 

16 33 66 30 66,7 

17 38,5 77 34 75,6 

18 20 40 17 37,8 

19 10,5 21 9 20,0 

21 10,5 21 10 22,2 

22 14,5 29 13 28,9 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 48,18 17,383 

Treatment(1) 47,45 18,206 

 

Beräkning   


 
 

 , antalet frihetsgrader df = 

16 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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Huvudstudien tentamen 2b (HS T2b). Control = med kvalitati-
va/konceptuella frågor, Treatment = utan kvalitativa/konceptuella frågor, * = 
höjt betyg, ** = sänkt betyg, n = 14, % -värdena är i presentationen avrunda-
de till en decimal och alla beräkningar är utförda i Excel. 
Student Control (max 50) Control (%) Treatment (max 27) Treatment (%) 

1 37,5 75 22,5 83,3 

2 32,5 65 20,5 75,9* 

4 32 64 22 81,5* 

5 23,5 47 15,5 57,4* 

7 29 58 21 77,8* 

9 22 44 11 40,7 

11 39 78 24 88,9 

13 22,5 45 14,5 53,7* 

14 28,5 57 21,5 79,6* 

15 29,5 59 21,5 79,6* 

16 27 54 20 74,1 

17 34,5 69 21,5 79,6* 

18 26,5 53 11,5 42,6** 

22 26,5 53 18,5 68,5 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 58,64 10,536 

Treatment(1) 70,24 15,416 

 

Beräkning   


 
 

 , antalet frihetsgrader df = 13, 

P<0.02 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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Huvudstudien tentamen 2a (HS T2a). Control = med kvalitativa/konceptuella 
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15 30 60 27 60,0 
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17 38,5 77 34 75,6 

18 20 40 17 37,8 

19 10,5 21 9 20,0 

21 10,5 21 10 22,2 

22 14,5 29 13 28,9 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 48,18 17,383 

Treatment(1) 47,45 18,206 

 

Beräkning   


 
 

 , antalet frihetsgrader df = 

16 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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18 26,5 53 11,5 42,6** 

22 26,5 53 18,5 68,5 

 
Grupp Medel,  Standardavvikelse, s 

Control (2) 58,64 10,536 

Treatment(1) 70,24 15,416 
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 , antalet frihetsgrader df = 13, 

P<0.02 (D. S. Moore & McCabe, 2005). 
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Appendix 30. Tasks translated to English  
HS, Exam 1, question 5ab and FS, Exam, question 10ab  
 

 
 
HS, Exam 4, question 3 
Assume two identical beakers filled with the same volume of water. Add 1 
mol of solid sodium hydroxide in one beaker and 1 mol of solid potassium 
iodide in the other beaker. A while later a temperature increase was observed 
in the beaker with sodium hydroxide while it drops in the beaker with potas-
sium iodide. The temperature in the surroundings is constant during the ex-
periment. The beakers cannot affect the temperature of one another. 
 
Please explain how both reactions can occur despite the temperature increase 
in one beaker and decrease in the other beaker. Base your explanation on the 
concepts, enthalpy Gibbs free energy, entropy and bonds. 
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FS, Hand in 2, question 9ab 
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FS, Hand in 2, question 9ab 
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