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ABSTRAKT  
Skolan är viktig i många avseenden men den största uppgiften skulle ändå kunna betraktas 

som att eleverna ska utveckla färdigheter inför framtiden, men även för att förstå olika 

företeelser som finns i vardagen. För att hjälpa eleverna att uppnå sin fulla potential kan 

lärarens möjlighet att motivera elever till lärande vara till hjälp. Om läraren kan få eleven 

att tycka att arbetet i skolan är roligt och intressant kanske också prestationerna kan öka. 

I denna studie undersöks vad läraren kan göra för påverka elevens motivation och intresse 

i kemi enligt eleverna själva. Undersökningen utfördes på en högstadieskola där elever i 

årskurs 8 intervjuades. Eftersom motivationen och intresset handlar om eleverna är det 

relevant att ta redan på vilka uppfattningar de själva har kring detta. I denna undersökning 

visar resultaten att förståelse är viktigt för att eleven ska vilja lära sig mer i ämnet. 

Förståelse kan gynnas på flera olika sätt, men kanske är det viktigaste i kemi att koppla 

samman det konkreta med det abstrakta.  
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1 INLEDNING 
Som lärare är mitt främsta mål att varje elev ska utvecklas så mycket som möjligt för 

att de ska få de bästa förutsättningarna inför framtiden. Om eleverna är motiverade att 

lära ökar också deras möjligheter till bättre skolprestationer och ett självvalt yrke 

(Giota, 2002). Att just motivationen bidrar till hur mycket eleverna lär sig reflekterade 

jag kring under min första praktikperiod på lärarutbildningen. Men även ett intresse 

väcktes kring vad läraren kan göra för att påverka viljan att lära. På högstadieskolan 

fanns det elever som arbetade flitigt under lektionen, men även elever som mest 

skickade lappar eller pratade med varandra, då läraren inte tittade åt deras håll. Genom 

att ta reda på hur läraren kan påverka elevens motivation kan det även medverka till 

att elevernas egenarbete ökar under lektionen. Det finns många teorier kring vad som 

motiverar elever, men vad tycker eleverna själva motiverar dem? Denna uppsats avser 

att ta reda på vad läraren kan göra för att påverka elevers motivation i ämnet kemi 

enligt eleverna själva. 
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2 BAKGRUND  

2.1 Varför behöver eleverna lära sig kemi? 

Varför är det egentligen viktigt att eleverna blir motiverade och intresserade att läsa 

kemi på högstadiet? Argumenten för de naturvetenskapliga ämnena i skolan kan delas 

in i fyra delar; ekonomiargumentet, nyttoargumentet, demokratiargumentet och 

kulturargumentet (Sjöberg, 2010). 

 Ekonomiargumentet 

Denna anledning till att naturvetenskapliga kunskaper är viktiga kan beskrivas med att 

det är ekonomiskt lönsamt för individen och samhället. För individen blir det lönsamt 

genom att ökade kunskaper i naturvetenskap anses leda till ökade arbetsmöjligheter 

(Sjöberg, 2010). Att samhället tjänar på att ha människor med kunskap i 

naturvetenskap kan motiveras av näringslivets behov av arbetskraft. Men även för 

landets framtida konkurrenskraft som påverkas av tillgången till spetskompetens och 

därmed också möjligheten för forskning på olika områden (Sjöberg, 2010). Även 

Andersson (2011) hävdar att samhället behöver människor med kunskaper i 

naturvetenskap. Han menar att samhällets komplicerade uppbyggnad behöver många 

individer som arbetar med naturvetenskap för att samhället ska fungera. Om ingen 

kunde något om tv, elnätet eller medicinska frågor skulle det påverka människors liv 

(Andersson, 2011). Detta medför att det är viktigt att intressera elever så att några 

kommer att välja yrken som har med naturvetenskap att göra.  

 Nyttoargumentet 

Detta argument handlar om att kunskaper i naturvetenskap kan vara till nytta för 

individen i vardagen i det moderna samhället (Sjöberg, 2010). Sjöberg (2010) 

beskriver att naturvetenskap kan sägas vara till nytta då en person kommer i kontakt 

med många tekniska apparater under en vanlig dag. Men till viss del motsägs detta 

argumentet av att de flesta kan lära sig att använda dessa apparater utan att kunna så 

mycket om hur den fungerar (Sjöberg, 2010). För kunskaper i kemi skulle nyttan 

istället kunna handla om att använda sina kemikunskaper i alla delar av vardagen. 

 Demokratiargumentet 

Utifrån denna aspekt behövs kunskaper i naturvetenskap för att vi som individer ska 

kunna vara aktiva i vårt demokratiska samhälle (Sjöberg, 2010; Hofstein et al, 2013). 

Vi behöver förstå naturvetenskapliga skeenden för att kunna ta till oss information och 

fatta välgrundade beslut i ett samhälle som till stor del bygger på naturvetenskap enligt 

Sjöberg (2010). Vidare menar författaren att om individen inte har välgrundade 

argument finns det en risk att personen inte får sin röst hörd. Men då ett beslut ska tas 

i en fråga behöver förutom naturvetenskaplig kunskap även sammanhanget beaktas. 

Där hänsyn tas till vilket samhälle vi vill ha i framtiden (Sjöberg, 2010).  

 Kulturargumentet 

Detta argument utgår från att det samhälle vi lever i präglas av naturvetenskapen. 

Historiskt har samhällets utveckling präglats av naturvetenskapens utveckling. 

Därmed kan även naturvetenskapen beskrivas som en del av samhällets kultur. 

(Sjöberg, 2010) Då skolan kan sägas ha ett uppdrag att alla elever ska få kunskap om 
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olika kulturer som finns i vårt samhälle (Sjöberg, 2010), blir det också viktigt att belysa 

hur elever motiveras att lära sig naturvetenskap. 

2.2   Motivation och intresse 

Ordet motivation kommer ifrån ordet "movere" som är latin och betyder " att röra sig". 

Även engelskans "move" härstammar från detta ord. Hur människor motiveras kan 

därmed också beskrivas som, den orsak som får människor att börja röra sig mot ett 

mål. (Jenner, 2004) Ordet motivation beskrivs i Nationalencyklopedin enligt följande 

psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål. (Nationalencyklopedin, motivation) 

Motivation verkar enligt dessa beskrivningar handla om anledningen eller orsaken till 

att en individ handlar eller beter sig på ett visst sätt. Utöver orsak behöver det även 

finnas ett mål så att man riktar sina handlingar åt ett visst håll.  

Ett begrepp som ligger nära motivation är intresse (Bolte et al, 2013). Intresse i 

vardagstal uppfattas ofta som något en individ gör för att det är roligt för stunden. 

Intresse i mer vetenskapliga sammanhang kan ha fler betydelser. Intresse kan vara 

situationsbundet exempelvis att individen är intresserad av just det här momentet för 

stunden men behöver inte vara det nästa. Denna typ av intresse kan likställas med att 

vara motiverad att utföra en uppgift under en kort tid. Intresse är därmed en orsak till 

motivation. Däremot ett personligt intresse är något som inte till lika stor del handlar 

om här och nu, t ex den specifika uppgiften eller lektionen. Intresset finns där ändå, 

för att personen gillar det och själv vill det. Intresse för något hänger även ihop med 

positiva känslor som glädje och känslor av kompetens (Bolte et al, 2013).  

Begreppet motivation är ändå mångtydigt och svårdefinierat (Ahl, 2004; Jenner, 

2004). Det finns många teorier kring motivation och vad som får människor att handla 

som de gör. I detta arbete kommer yttre och inre motivation tas upp, som är en mer 

generell teori om motivation. Den teorin används sedan för att tolka 

klassrumssituationen. Att ge en heltäckande redogörelse av begreppet motivation är 

inte möjligt i detta arbete, eftersom både teorier om motivation och 

motivationsforskningen är mycket omfattande. 

2.3 Historisk bakgrund 

De tidiga motivationsteorierna har till stor del sitt ursprung i hedonism, där tänkte man 

sig att allt beteende har sitt ursprung i att människan vill undvika smärta och obehag 

och strävar efter njutning. Hedonism fick kritik och andra motivationsteorier 

utvecklades som baserades på instinkter och drifter (Jenner, 2004).  

Freud var en av de som tidigt studerade människors beteende. Han ansåg att det var 

sexuella och aggressiva drifter som var orsaken till ett beteende. Däremot Psykologen 

William McDougall hävdade att medfödda instinkter och känslorna ligger till grund 

för beteendet. Även dessa teorier fick kritik, instinkterna blev så många och därmed 

blev det svårt att säga vad som var grunden till motivationen (Jenner, 2004; Ahl, 2004).  

Därefter kom istället teorier om att beteendet till största delen är inlärt. De jämställde 

djurens fysiska behov med beteende. Sedan utvecklades kognitiva teorier som 

handlade om psykologiska orsaker till att förklara varför människor beter sig på ett 

visst sätt (Jenner 2004). 
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2.4 Generella Motivationsteorier 

2.4.1 Inre och yttre motivation 
Motivations forskning som den beskrivs idag utgår ifrån att motivationen kan delas 

upp i två delar: yttre och inre motivation. I det som kallas yttre motivation menar man 

att det som motiverar eleven är yttre belöningar, som viljan att få ett bra betyg eller 

beröm från läraren. Den inre motivation beskrivs som de tillfällen då drivkraften 

kommer inifrån eleven själv och man lär sig saker för att man vill, och är intresserad 

av ämnet eller uppgiften (Bolte et al, 2013). 

Enligt Self Determination Theory (SDT) kan även den yttre motivationen delas upp i 

fyra olika delar som alla har olika grader av självbestämmande.  Vilket innebär att 

yttre orsaker till motivation kan bottna i olika mycket egen vilja (Bolte et al, 2013). 

För att förtydliga beskrivningen se Figur 1. 

I Figur 1 beskrivs hur graden av självbestämmande kopplas samman med yttre och 

inre motivation. Här menar man att om självbestämmandet är högt så utför individen 

handlingar bara för att personen själv vill det. Till exempel kan detta bero på ett eget 

intresse. Högt självbestämmande beskrivs även vara sammankopplat med inre 

motivation. Om handlingen har låg grad av självbestämmande, så utför individen 

handlingen för någon annans skull. Här kan också ses att det inte finns en skarp gräns 

mellan inre och yttre motivation, eftersom en viss grad av självbestämmande även kan 

finnas vid yttre motivation (Bolte et al, 2013). 

 

 

Figur 1. Figuren beskriver hur graden av självbestämmande kan kopplas till 

motivation. Figuren är inspirerad av två olika figurer i Bolte (2013 s69, s74) som 

utgår från SDT. 

  

 En individ kan också sträva efter flera mål samtidigt t.ex. både yttre och inre mål, 

vilket gör området komplext (Wery & Thomson, 2013). För att öka motivationen för 

lärande handlar det om att ge förutsättningar för att öka den inre motivationen (Wery 

& Thomson, 2013: Giota 2002). Det finns en diskussion kring vilken kombination av 

yttre och inre motivation som är bäst. Om individen har mycket inre motivation skulle 

den alltid göra det den själv tycker är roligast, vilket inte alltid är optimalt i en situation. 

Men det bästa för individen själv är mycket inre motivation eftersom det gynnar 

lärande. (Ahl, 2004) Att mer inre motivation ger högre studieresultat även för elever 

med inlärningsproblem har setts i flera studier (Wery & Thomson, 2013).  

Motivation 

Inre motivation Yttre motivation 

Inte självbestämmande Självbestämmande 
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2.4.2 Kompetens, samhörighet och autonomi 
Enligt SDT kan en persons inre motivation öka genom att ta hänsyn till att individen 

behöver få tre olika behov tillfredsställda. Kompetensbehovet, samhörighetsbehovet 

och autonomibehovet. Där kompetensbehovet handlar om att en individ ska få 

möjlighet att känna sig kompetenta. Samhörighetsbehovet kan beskrivas med att 

eleverna har behov av att interagera med andra personer för att känna glädje över en 

uppgift. Autonomibehovet kan förklaras med att eleven har behov av att bestämma 

själv. Detta kan stödjas med att eleven får möjlighet att göra egna val, exempelvis hur 

snabbt en uppgift utförs (Jungert, 2009). Men autonomin kan även stärkas av att 

förklara varför ett visst beteende är önskvärt (Jungert & Koestner, 2015). Även Giota 

(2002) beskriver att elevens möjlighet att välja mellan flera olika uppgifter kan stärka 

autonomin. Men flera olika uppgifter kan också minska konkurrensen mellan elever. 

Konkurrens ses som en yttre motivationsfaktor och generellt negativ för den inre 

motivationen (Giota, 2002). 

För att stödja elevens upplevelse av kompetens kan positiv återkoppling ges, men för 

att upplevelsen av kompetens ska få en positiv inverkan på motivationen behöver 

eleven känna att resultatet åstadkommits av dem själva (Deci & Ryan 2000). Även 

Giota (2002) beskriver att en positiv återkoppling kan ge eleven en känsla av 

kompetens. Författaren menar även att återkopplingen till eleven bör innehålla att det 

är okej att göra misstag då man lär sig, eftersom det kan underlätta för eleverna att 

våga prova olika saker. Autonomi exemplifieras här genom att eleven kan handla mer 

självständigt i klassen genom att de vågar prova nya saker (Giota, 2002). 

 För att vilja göra en uppgift spelar också samhörighetsbehovet roll, även om 

kompetens och autonomi är viktigare för den inre motivationen (Bolte et al, 2013: Deci 

& Ryan 2000). Det finns studier som visar att lärar-elev relationen är särskilt viktig 

för elever med en lägre socioekonomisk bakgrund. Viktig i den bemärkelsen att eleven 

ska engagera sig i studierna och även för studieresultatet (Thornberg, 2013). 

2.5  Motivationsteorier i klassrummet 

Utifrån SDT och teorier om intresse har en teori "the Model of Motivational learning 

environment" skapats för att mer passa klassrumssituationer. Där finns tre faktorer som 

läraren kan påverka i klassrummet för att få mer motiverade elever. Förståelse, 

tillfällen att medverka och att det är relevant för eleven. Där förståelse beskrivs med, 

om det finns en viss nivå på undervisningen, gör det att eleverna anpassar sig till den 

nivån Att det är relevant för eleven handlar om att kunna koppla det man lär sig till sitt 

vardagsliv. Att elevens möjlighet att medverka handlar om att eleverna har möjlighet 

att komma med idéer som läraren tar upp under lektionen, vilket också stödjer 

autonomi (Bolte et al, 2013). 

Turner & Paris teori (i Christensson, 2015) ”The six C modell of motivation” är 

ytterligare en modell som beskriver olika faktorer som kan öka elevers motivation i 

skolan. Den kan därmed också användas för att gynna motivation vid 

kemiundervisning. I denna modell beskrivs sex olika faktorer som ju mer de finns 

närvarande, desto mer motiverande är det för eleven att lära sig (Bolte et al 2013: 

Christensson, 2015). 

 Choice, handlar om att eleven har tillgång till valmöjligheter som att det finns 

olika uppgifter att välja bland eller att de kan välja hur en uppgift ska utföras. 

 Challenge, att uppgifterna behöver vara lagom svåra. Om uppgifterna är för 

svåra leder det till frustration, men om de är för lätta blir de tråkiga. 
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 Control, handlar om att eleven själv ska få möjlighet att själv bestämma på 

lektionen, vilket ökar den inre motivationen. Till exempel genom att välja vem 

de ska arbeta med eller påverka lektionens innehåll. Det handlar om att eleven 

ska få möjlighet att bli mer självständig, vilket kan öka den inre motivationen. 

 Co operation, handlar om att eleverna har möjlighet att dela erfarenheter med 

varandra genom samarbete. 

 Constructing meaning, beskrivs som att eleven behöver se det som ska läras 

som meningsfullt för dem själva. Detta kan då öka motivationen. 

 Consequences, kan beskrivas som att om eleven ser positiva konsekvenser av 

att lära sig detta, kan det motivera eleven att lära sig. Till exempel genom 

positiva kommentarer eller att få ett bra resultat vid laborationer.  

2.6 Elevens intresse och förståelse 

Intresse kan vara en orsak till inre motivation, genom att när en individ gör något för 

att det är intressant görs det även för att individen vill det själv. Personliga intressen 

kan förändras, vilket medför att det finns möjligheter för läraren att påverka detta. 

Genom att eleven under upprepade lektioner får uppleva intresse för något på lektionen 

kan det medföra att eleven utvecklar ett mer personligt intresse för ämnet, som gör att 

individen vill lära sig mer vilket gynnar lärande (Bolte et al, 2013). 

Elevers intresse för kemi har undersökts i en studie, som har gjorts i Tyskland för de 

tyska årskurserna 8-101 (Gräber, 2011). Där utvärderades elevers intresse för olika 

innehåll, sammanhang och aktiviteter i kemiundervisningen. Eleverna tyckte generellt 

att frågor som miljöföroreningar var intressanta. Flickorna tyckte i högre grad att 

ämnesområden som hygien och hälsa var intressanta jämfört med pojkarna som tyckte 

att metaller och plaster intresserade dem i högre grad. De sammanhang som både 

pojkar och flickor föredrog handlade om där kemin kan användas både i nuet och i 

framtiden (Bolte et al, 2013). Enligt Bolte et al (2013) tyckte eleverna mest om att 

utföra laborationer då de fick välja aktivitet på kemilektionen, men däremot att planera 

laborationen, observera och förklara vad som händer hamnade samtliga lägre i intresse. 

Detta är problematiskt eftersom dessa delar krävs för att lära sig av laborationerna 

(Bolte et al, 2013). För att ge eleverna en möjlighet att bli mer intresserade av kemi 

kan de ämnesinnehåll som eleverna inte tycker är lika intressanta kombineras med 

aktiviteter eller sammanhang som är av större intresse för eleven (Gräber, 2011).  

Både Lindahl (2003), Gabel (1999) och Högström (2009) beskriver också att elever på 

högstadiet ofta nämner att laborationer är roliga. Även om vissa av eleverna ändå 

uttrycker att de inte lär sig så mycket av laborationerna, eftersom de inte förstår 

meningen med dem. Ett sätt att komma runt denna problematik är enligt Högström 

(2009) att vara tydlig med laborationens mål, vilket kan göra att eleverna lättare 

uppfattar vad som är viktigt med laborationen. Gabel (1999) anser att en anledning till 

                                                 

 

 

 

1 Detta har tolkats som ungefär högstadiet eftersom eleverna går 12 eller 13 årskurser innan högskola. 

(http://www.tysklandspecialisterna.se/tyska-staten/skolsystemet) 
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att eleverna inte lär sig mycket från laborationerna är att de är för svåra. Svårigheterna 

beskrivs bland annat bero av att de konkreta observationerna är svåra att koppla ihop 

med abstrakta förklaringar.  

De mål som generellt uttrycks i samband med laborationer i kemi kan delas upp i tre 

grupper enligt Högström (2009). Kunskap och förståelse, attityd och motivation 

respektive laborativa färdigheter och arbetssätt. Där både motivation och laborativa 

färdigheter vid själva utförandet är olika delar som laborationer är tänkta att utveckla 

hos eleven, vilket också utifrån nämnda studier ofta utvecklas. Men en stor del handlar 

även om att eleven ska få en större kunskap och förståelse för kemi. Vilket inte blir 

möjligt om eleven inte lär sig kemi från laborationen.  

Även om elever ofta svarar att utföra laborationer är intressant i kemin och därmed 

motivationshöjande kan detta intresse även beskrivas som situationsbundet enligt 

Hofstein et al (2013). Detta kan också förklara att trots att mycket tid läggs under 

kemilektioner på laborationer, tycker inte alla elever som säger sig gilla det praktiska 

laborationsarbetet att ämnet kemi är intressant. Ofta verkar det handla om att de tycker 

om det praktiska mer än vad som upplevs vara alternativet, att skriva mer. (Hofstein 

et al, 2013) Förutom att skriva tycker elever inte heller om att läsa textboken, vilket 

framgår av en studie som Gräber (2011) beskriver. Det finns även studier som kommit 

fram till att elever oftare blir motiverade av att utföra laborationer om de också ger 

möjlighet till att de själva får vara med och bestämma, till exempel hur experimentet 

ska utföras (Hofstein et al, 2013).  

Ytterligare en studie har gjorts kring elevers intresse för kemi. I denna undersökning 

analyserade Demirdogen och Cakmakci (i Christensson, 2015) frågor som elever i 

Turkiet skickat in till en tidskrift. I studien argumenteras för en större giltighet jämfört 

med andra studier eftersom här finns inga på förhand bestämda ämnen som eleverna 

ska ta ställning till. Därmed har frågorna kommit från en allmän nyfikenhet. 

(Christensson, 2015) Resultatet av studien kan sammanfattas enligt följande 

De områden som ungdomarna ställde mest frågor om, och därmed ansågs vara 

mest intresserade av, var olika ämnens aggregationsformer, lösningar, kemiska 

egenskaper och trender hos grundämnen i periodiska systemets huvudgrupper 

samt elektronkonfiguration. Flera frågor ställdes även om atomer, molekyler och 

joner, organisk kemi samt syror och baser. De områden ungdomarna ställde minst 

frågor om, och därmed ansågs minst intresserade av, var reaktionshastigheten, 

termodynamik samt stökiometriska beräkningar. (Christensson, 2015 s7) 

Här kan ses vad eleverna tycker är mer eller mindre intressanta i kemin. 

En annan studie har gjorts av Broman (i Christensson, 2015) där svenska eleverna fick 

tycka till om ämnesinnehållet i kemi för naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. 

Där fick eleverna nämna de tre mest intressanta områdena och de tre svåraste 

(Christensson, 2015). Resultatet kan sammanfattas enligt följande 

Eleverna tyckte att atomens uppbyggnad var lättast, men inte speciellt intressant. 

De var mest intresserade av biokemi och organisk kemi, även om de tyckte att 

dessa områden var ganska svåra. (Christensson, 2015 s7) 

Detta speglar att eleven kan tycka något är intressant trots att det inte är lätt. 

Elever uttrycker ofta att kemilektioner är svåra enligt Gräber (2011). Ett sätt att komma 

tillrätta med detta är att i undervisningen fokusera på förståelse. Då individen 

konfronteras med något nytt försöker personen förstå genom att passa in det nya med 

det som personen redan vet, utifrån Piagets sätt att se på lärande (Andersson, 2001). 

En anledning till att det nya blir svårt att förstå kan därmed vara att det nya är för långt 
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ifrån det som eleven redan vet. Men förståelse hänger även ihop med intresse och 

motivation genom att om det blir svårt att förstå blir det även mindre intressant. Både 

Andersson (2001), Illeris (2007) och Wery och Thomson (2013) beskriver att det nya 

inte får vara för långt ifrån elevens tidigare kunskaper för att vara motiverande.  

Däremot att eleverna inte förstår till en början kan vara en motivation i sig, eftersom 

eleverna vill inse hur det hänger ihop (Illeris, 2007). Då undervisningen inte ska vara 

för långt ifrån det som eleven redan kan för att vara motiverande, behöver 

undervisningen börja där eleven är (Andersson, 2001). För att ta reda på vilka 

förkunskaper eleven har kan läraren se till att alla elever får möjlighet att bidra med 

sina erfarenheter under genomgångar (Wiliam, 2013). Vilket också kan främja att 

intresset bibehålls under lektionen (Skolinspektionen, 2010). 

En anledning till kemiämnets svårighetsgrad anses bero av dess höga abstraktionsnivå. 

Men det medför även svårigheter för elever att koppla ihop kemi med vardagen som 

är konkret (Gräber, 2011). Gabel (1999) har liknande tankegångar genom att beskriva 

att kemiämnet ofta uppfattas som abstrakt. Men här förklaras anledningen till att det 

abstrakta är svårt ytterligare. Författaren anser att kemi kan presenteras på olika nivåer. 

En makroskopisk nivå, som kan ses runtomkring oss. Under laborationer är det på en 

makroskopisk nivå som det kan göras observationer. Men kemi förklaras ofta på en 

mikroskopisk nivå. Exempelvis observationerna i en laboration kräver förklaringar 

innehållande atomer och molekyler. Dessa är inte möjliga att se, vilket gör den 

mikroskopiska nivån abstrakt. Men genom att börja i vardagen med det som eleverna 

känner till i den makroskopiska nivån och sedan gå till förklaringar i den 

mikroskopiska nivån kan eleverna ha lättare att förstå. Därmed kan de nya 

kunskaperna förankras i det som eleven redan vet (Gabel, 1999).  

2.7 Tidigare erfarenheter 

Även om läraren under en lektion har möjlighet att påverka elevens motivation och 

intresse inverkar även elevens tidigare erfarenheter på resultatet. Genom att eleven 

upprepade gånger får uppleva att de har klarat en uppgift kan detta bidra till att elevens 

uppfattning av framtida chanser att lyckas blir större och därmed kan motivationen 

främjas att utföra en uppgift (Wery & Thomson, 2013). Även Jenner (2004) beskriver 

att om eleverna inte ser sina chanser att lyckas är stora kommer de inte heller att 

anstränga sig så mycket dvs motivationen blir låg till att försöka lyckas.  
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3 SYFTE 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad läraren kan göra för att påverka 

elevernas motivation lärande i kemi, enligt eleverna själva. 

3.1 Frågeställningar 

För att ta reda på vad läraren kan göra för att påverka elevernas motivation till lärande 

i kemi kommer följande frågeställningar att besvaras 

1. Vad anser eleverna påverkar deras motivation till lärande generellt och i kemi?  

2. Vad anser eleverna att läraren kan göra för att påverka elevens motivation till 

lärande i kemi?  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

De samhällsvetenskapliga forskningsmetoderna kan generellt sett delas upp i 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder handlar om att kvantifiera 

dvs. mäta hur många eller hur ofta något inträffar (Dimenäs, 2007). Kvalitativa 

metoder handlar mer om att hitta mönster och skapa förståelse för det som ska 

undersökas (Larsen, 2009). I denna studie är det viktigare att undersöka motivationen 

snarare än att ta reda på hur många som tycker något. Därför har en kvalitativ 

forskningsmetod valts. Även om det finns nackdelar med den valda metoden, som att 

det tar längre tid och ofta är svårare att behandla den data man får av undersökningen 

(Larsen, 2009).  

För att inte få för kortfattade svar valdes intervju framför en enkät med öppna frågor. 

För att besvara frågeställningarna har en semistrukturerad intervju valts, som är en 

kvalitativ intervjumetod. Denna typ av intervju innehåller oftast frågor som kommer i 

samma följd, men möjligheter till att ställa följdfrågor därmed få mer nyanserade svar. 

I jämförelse med den ostrukturerade intervjun, som också är en kvalitativ 

intervjumetod där det mer är helt upp till intervjuaren hur intervjun genomförs.  Denna 

intervjumetod handlar mer om att ett visst tema ska behandlas, men intervjun är 

strukturerad på förhand. (Bryman, 2011) Den semistrukturerade intervjun har även 

valts för att intervjuaren inte är van intervjuare och därmed gjordes bedömningen att 

det är troligare att intervjun blir bättre med mer struktur.  

Bryman (2011) beskriver olika faser i intervjun; inledande frågor, mellan liggande 

frågor och avslutande frågor. Författaren beskriver även indirekta frågor, som handlar 

om att beskriva hur en företeelse kan uppfattas och sedan fråga hur informanten tänker 

kring det. Mer direkta frågor rekommenderas att tas i slutet för att inte styra den 

intervjuade. För att förtydliga och fördjupa svaret på en fråga är det även viktigt med 

följdfrågor till intervjupersonens svar. (Bryman, 2011) Vid utformandet av 

intervjufrågorna var syftet att till största delen fråga eleverna om vad de ser för 

anledningar till varför de vill lära sig mer eller inte. Både kring ämnet kemi och något 

annat ämne eller fritidsintresse. Endast en avslutande fråga ställdes kring vad de tror 

att läraren kan förändra för att just den personen ska vilja lära sig mer. Intervjufrågorna 

finns bifogade i Bilaga 2. Vid intervjun var målet att inte styra deras svar utan att de 

själva skulle berätta fritt hur de ser på saken. Till hjälp att utforma frågorna ställdes 

även någon allmän fråga kring motivation och kemi till en hel klass. Detta hjälpte till 

att få information om motivationsteorier som kunde förväntas vara relevant för 

undersökningen. Svaren underlättade även utformandet av frågorna för intervjun, 

genom att bidra med områden som kan påverka motivationen enligt eleverna. Denna 

klass var inte med i undersökningen sedan. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket Bryman (2011 s428) också 

beskriver har fördelar, som att man i efterhand har möjlighet att analysera det som sägs 

noggrant. Andra fördelar kan vara att som intervjuare helt kunna fokusera på det som 

de sägs under intervjun och inte behöva fundera över att föra anteckningar. Det finns 

även nackdelar med att spela in intervjuerna, som att det tar lång tid att transkribera 

intervjuerna dvs få intervjun nerskriven i text. (Bryman, 2011) Då det fanns en 

begränsad tid till arbetet intervjuades endast 5 elever. Ofta görs en bedömning av 

antalet intervjuer som krävs för att få en teoretisk mättnad dvs. att fler intervjuer 
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troligen inte kommer att ytterligare belysa frågeställningen (Bryman, 2011). Vilket 

inte var möjligt i denna undersökning pga. tiden. 

Under intervjuerna behövdes snabba beslut tas kring följdfrågor, efter vad eleverna 

svarade. Då intervjuerna lyssnades på kunde ibland följdfrågorna som ställdes 

uppfattas som ledande. Detta är en möjlig felkälla i undersökningen vilket också 

Larsen (2009) beskriver. Det var också en utmaning under vissa intervjuer att komma 

bort från vad informanten trodde att intervjuaren ville ha för svar och istället komma 

in på informantens genuina föreställningar. Generellt blev intervjuerna bättre ju fler 

intervjuer som gjordes, eftersom intervjuaren blev lite mer van intervjuare. Därmed 

har det varit bra att fem intervjuer har gjorts. Att flera intervjuer har gjorts var också 

bra om något svar från en informant inte blir djupgående, finns fyra andra intervjuer 

att analysera. 

4.2  Urval 

I denna undersökning deltog 5 elever i årskurs 8. Då intervjuaren haft undervisning i 

denna klass under tidigare praktikperiod på lärarutbildningen, var det troligt att 

eleverna skulle våga delta och berätta mer fritt under intervjun. Detta sågs som en 

fördel då personer utsågs. Från början var avsikten att eleverna skulle intervjuas efter 

en kemilektion för att de lättare skulle kunna svara på frågorna. Då eleverna läser detta 

ämne i block och växlar mellan kemi, biologi och fysik under en termin utfördes 

intervjuerna någon vecka efter att intervjupersonerna haft kemi. Detta kan ha lett till 

att svaren inte blivit lika utförliga. För att få en bredd i intervjusvaren valdes elever ut 

som skiljer sig åt. Bland de intervjuande fanns två tjejer och tre killar. Eleverna som 

valdes ut bedömdes även vara olika mycket aktiva på lektionen. Att välja personer som 

skiljer sig mycket åt för att få en bredd är något som också nämns av Bryman (2011).  

4.3 Analys 

Intervjuerna analyserades med en innehållsanalys. Metoden går ut på att transkripten 

läses igenom och där olika svar från informanterna kodas (Larsen, 2009). Kodningen 

kan beskrivas med att korta sammanfattande ord sätts för olika svar (Bryman, 2011). 

Syftet med detta är att se mönster i det som personerna svarat (Larsen, 2009). I denna 

undersökning sorterades svaren från olika informanter först in i olika teman beroende 

av intervjufråga. Sedan gjordes korta beskrivningar kring varje svar. Därefter var det 

också lättare att se liknande svar eller mönster mellan olika frågor. 

Exempelvis för den tredje frågan, där elever svarade på en fråga kring vad de tycker 

är roligt och vad de inte tycker är roligt, gjordes en kodning av deras svar kring vad 

anledningen var till deras intresse. I Tabell 1 kan exempel ses på kodning för fråga 3. 

Därefter skapades nya kategorier för olika anledningar till varför eleven tyckte att det 

var kul t.ex. duktig. På detta sätt skapades olika kategorier kring varje fråga. Sedan 

jämfördes kategorierna för olika frågorna med varandra, för att se om något mönster 

kunde urskiljas och om liknande svar fanns kring anledningen till elevens motivation.  
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Tabell 1. Exempel på kodning för fråga 3 

Intervjuare 

Hur ser du på skolan och det du lär dig i skolan?  

Vilket ämne gillar du bäst och vilket ämne gillar du 

sämst? Varför? Varför inte? 

Anledning till 

motivation 

Elev 1 
Jag gillar idrott mest, för att man får röra sig mycket då 

ju. Man behöver inte sitta still. 

röra sig ej sitta 

still 

Elev1 
Jag tycker om mer fysiska grejer. Jag är bättre på att 

bevisa att jag är duktig på sånt. 

duktig 
 

Intervjuare 
Ok bättre på att bevisa att, det lät spännande. Hur 

tänker du då? 

  

Elev 1 Ja att det, än att skriva. Det är lättare. lättare 
 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Olika faktorer som har påverkat studiens validitet och reliabilitet kommer här att tas 

upp. Undersökningens validitet eller giltighet har ökat genom att handledare och 

examinator som är mer van vid denna typ av forskning har granskat intervjufrågorna 

och gett förslag på förbättringar. Detta nämns också av Dimenäs (2007). Till en början 

planerades att elevintervjuer skulle kompletteras med klassrumsobservationer, för att 

få en större bredd i undersökningen. Att komplettera med observationer hade också 

ökat validiteten på undersökningen (Dimenäs, 2007). Men pga. av den tid som fanns 

tillgänglig till detta arbete ansågs det inte möjligt, utan det valdes att fokusera enbart 

på intervjuer istället. 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten av undersökningen dvs. att datamaterialet 

som samlats in är tillförlitligt och resultatet är trovärdig.  Tillförlitligheten av det 

insamlade datamaterialet har ökat genom ljudinspelningar av intervjuerna.  Dimenäs 

(2007) beskriver att ljudinspelningar gör det lättare att allt som sagts under intervjun 

kommer med. Även genom att alla elever inte har intervjuats samma dag kan 

tillförlitligheten öka. Eftersom det därmed funnits möjlighet att lyssna på intervjuerna 

och transkribera mellan vissa intervjuer. Vilket också har gjort det möjligt att 

förtydliga vissa frågor till nästa intervju. Om eleven förstod frågorna bättre bör även 

svaren ha blivit tillförlitligare. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat 

tillförlitligheten av det insamlade datamaterialet i denna undersökning är att 

intervjuerna har utförts av en person. Om intervjuerna istället hade genomförts av två 

personer kunde reliabiliteten ha ökat. Med två intervjuare finns det större möjlighet att 

uppfatta olika saker från intervjuerna. (Dimenäs, 2007) I denna undersökning gjordes 

även analysen av en person, vilket också kan minska tillförlitligheten av resultaten. 

Eftersom det inte finns möjlighet att diskutera analysen och dess resultat med en annan 

persons tolkning av intervjuerna. Men pga. att datamaterialet inte var väldigt stort kan 

det ses som en fördel, eftersom det därmed blev lättare att överblicka och analysera.  

4.5 Etik 

Det finns fyra krav som fastställts av vetenskapsrådet för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav tillämpas i denna 

studie på de intervjupersoner som kommer att vara med. 
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Informationskravet handlar om att informera de som ska vara med i undersökningen 

om syfte för studien, men även att vara med i studien är frivilligt. I denna undersökning 

informerades eleverna och deras föräldrar genom ett informationsbrev. Även i början 

av själva intervjun informerades att elevens deltagande var frivilligt. 

Informationsbrevet finns bifogat i Bilaga 1.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva ska bestämma om de vill medverka 

eller inte dvs. medverkan ska vara frivilligt och att de när som helst kan välja att 

avbryta. I detta fall när eleverna är under 15 år behöver både eleven och föräldern 

godkänna att eleven får vara med.  

Konfidentialitetskravet handlar om att utomstående inte ska kunna ta del av 

personuppgifter eller kunna identifiera de som är med utifrån de uppgifter som anges 

varken vid skriftlig rapport eller för de som inte tillhör personer som rör arbetet. 

Därmed kommer inte namn eller skola att skrivas i uppsatsen. 

Nyttjande kravet handlar om att det insamlade materialet endast ska användas till 

forskningsändamål. Vilket innebär att i denna studie kommer det inspelade materialet 

och transkriptet att förstöras då arbetet är avslutat. 
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5 RESULTAT 
Utifrån de två forskningsfrågorna till denna undersökning har även resultatet delats in 

i dessa två delar. 

5.1 Detta påverkar elevens motivation till lärande 

Om en elev tycker att ett skolämne är roligt kommer personen även vara motiverad till 

att arbeta med detta ämne. Vad är egentligen anledningen enligt eleverna till att ett 

skolämne eller fritidsintresse är roligt eller inte? Utifrån intervjuer av fem högstadie 

elever, beskrivs vad de anser påverkar motivationen till lärande i kemi och till andra 

ämnen. 

Kompetens 

Under intervjun ställdes frågor kring vad eleverna tyckte var roligt och varför. Flera 

av eleverna beskrev anledningen till att något är roligt med att de är duktiga, vilket kan 
ses utifrån följande citat 

Elev 4: Jag känner mig bra på det 

Elev 3: Jag tror det är att alla ämnen som man är hyfsat duktig i tycker man är 

roliga.  

Elev 3: Det var just att det gick bra på provet. Jag fick 42 av 45. Det kändes när 

jag satt hemma och pappa ställde frågor att jag liksom kunde det. Den känslan är 

liksom skön och veta att man kan det. Och om man vet att man kan det, då tycker 

man det är roligt.  

I det sista exemplet förklarar eleven varför området syror och baser var roligt. Här 

beskriver eleven att få ett bra resultat på ett prov, men även att kunna området som en 

anledning till att det var roligt.  

Relevans för eleven 

Någon av eleverna uttryckte under intervjun att vissa delar av kemin är mer relevanta 

för eleven att lära sig 

Elev 3: [...] man behöver inte gå så specifikt in på allting. Om du hade frågat en 

normal person då hade de inte haft en aning om vad en valenselektron är eller 

något sånt. Men de vet ju vad det periodiska systemet är. De vet att det finns både 

syror och baser och att de [är] frätande och sånt. Det vet ju en vuxen person så.  

Elev 3: Jag kunde ju vad det periodiska systemet och allting [vad] det där var, men 

nu kom vi in på allt specifikt att det var elektroner och allting det där. Så jag har 

ju såklart lärt mig något nytt, men jag hade ju klarat mig i livet utan att kunna det. 

Här beskrivs syror och baser och periodiska systemet, som mer relevanta. Däremot att 

gå in i detalj kring valenselektroner upplevdes inte nödvändigt. Många av eleverna 

uttryckte att det som de hade lärt sig i kemi var mest i skolan.  

Elev 1: Mycket av det kan jag om för att vi läser väldigt mycket av det och har 

gjort det i sexan och början av sjuan [...] 

Här kan också finnas en variation mellan olika elever. En elev uttryckte att tidigare 

kunskaper kom mycket hemifrån då personen tittade på tv och läste tidningar.  

Svårighetsgrad 

Några elever beskrev att om något är svårt är det heller inte roligt.  

Elev 1: Det jag gillar sämst är nog möjligtvis SO. Jag tycker det är ganska svårt. 
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Elev 2: I början tyckte jag att det var svårt, men sedan när man väl så här fattade 

lite mer blev det liksom roligare och då blev det lätt. 

En annan av eleverna beskrev på liknande sätt att kemi inte var roligt och eleven såg 

heller inte att något var lätt med kemin.  

Intresse 

Någon elev uttryckte att det fanns en skillnad att lära sig på fritiden och att lära sig i 

skolan 

Elev 1: Skillnaden är ju mer att man i skolan måste man. Det behöver man inte på 

fritiden. [...] Det är svårt att förklara, men det är ibland så måste man ju göra grejor 

man inte gillar och då blir det inte lika intressant. Så man tänker hela tiden att det 

är tråkigt. Då ger man det inte en chans. 

Eleverna beskrev vissa ämnesområden som intressanta. Här förklarar en elev sina 

tankar kring området syror och baser  

Elev 3: I det arbetsområdet tyckte jag inte det var något som inte intresserade mig. 

Jag tyckte det var generellt roligt.  

Flera elever uppfattade avsnittet syror och baser som intressant. Andra områden som 

eleverna tyckte var intressanta var atomer och periodiska systemet. Men det fanns även 

kommentarer kring att vissa delar av syror och baser avsnittet var roligare än andra.  

Elev 5: Jo, men det här med pH-värde hur man kunde få fram en sån som man typ 

kan ta en citron och bara trycka ut saften sedan kan man mäta och se hur sur den 

var. Det var ganska coolt. 

Samma intervjuperson uttrycker också att baser inte är ett roligt avsnitt. Det området 

gjordes genom att sitta och läsa i boken och skriva, vilket eleverna generellt inte tyckte 

var lika roligt som att laborera. Att just laborationer är roligt i kemin var det flera som 

uttryckte 

Elev 2: Om man bara sitter så här typ och skriver. Då blir det rätt så långtråkigt i 

alla ämnena. Men när man väl kanske kollar på någon film och man typ laborerar 

och sånt blir det ju roligare.   

Elev 5: Kemi är mycket roligare än fysik. Fysik är jättetråkigt. Kemi är mer 

laborationer. 

Här uttrycks intresset för laborationer, men även film. Något som en av eleverna 

beskrev kan göra det roligt vid kemilektioner var att man inte alltid vet vad som 

kommer att hända  

 Elev 1: Det som intresserar mig, alltså, att blanda baser så blir det andra 

ämnen.[…] Det är spännande. […] Man vet aldrig vad som kommer, man kan inte 

vara säker på någonting. 

5.2 Detta kan läraren göra för att påverka elevens 
motivation till lärande 

Eleverna uttryckte att läraren kan ha mer laborationer och film, vilket också nämndes 

som en av orsakerna till att lektionen var rolig. De nämnde även olika sätt som läraren 

kunde öka deras förståelse i kemi för att de skulle bli mer intresserade av kemi. 

Elev 5: Det man kunde lagt till är att visa bilder och förklara mer. [...]Om man 

pratar om syror och baser och att det kan göra det neutralt så kan man kanske 

någon lektion visa hur man menar att en syra kan bli neutral.  
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Elev3: Rita mycket. […] Man behöver inte vara någon proffsritare för att rita så 

någon förstår, 

Elev 4: Var mycket tydlig alltså ibland jag vet att när jag skriver saker och ting på 

prov eller tester gillar jag att förenkla det så att dem förstår.  

Elev 4: Mycket enkelt att vara mycket mycket tydlig, så att folk förstår. Och 

kanske fråga om vi förstår sedan, efter att man har förklarat. För många gånger 

kan man ju stå där och snacka med sin kompis och fråga fattar du, att man inte är 

själv. Fattar du då, nej svarar den andra då blir det liksom. 

Elev 3: Jag hade sagt, om man haft ett område, så hade man gått individuellt till 

alla. Det kanske tar tid, men att fråga dem om, kan du detta eller behöver du lite 

mer hjälp med detta? Jag tror det är en annan grej. Iallafall i denna åldern. Om en 

lärare säger förstår alla detta? Då är det oftast ingen säger nej för de vågar inte. De 

vill inte låta dumma.  

Här beskriver eleven att bilder och demonstrationer kan göra det lättare att förstå. Men 

även att läraren kan fråga om eleverna har förstått. Elever uttrycker också att de ibland 

inte vågar fråga om de inte förstår. Någon elev berättade att det var viktigt att läraren 

hade olika nivå på uppgifterna under lektionen.  

 Elev 3: [...] jag tycker man ska komma dit med olika uppgifter som är olika svåra. 

För att det gör så man lär sig mycket mer tycker jag. 
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6 RESULTATDISKUSSION 

6.1 Inre och yttre motivation 

6.1.1 Kompetens 
Flera av eleverna beskriver på olika sätt att om de är duktiga i ett ämne blir också 

ämnet roligare. Att känna sig kompetent beskrivs i litteraturen som en möjlighet att 

öka den inre motivationen (Bolte et al, 2013). Vilket också eleverna i denna studie 

uttryckte. I denna undersökning har även yttre motivation i form av ett provresultat 

haft betydelse för elevens vilja att lära. I litteraturen nämns att målet för en lärare är 

att hjälpa eleven att utveckla en inre motivation för ämnet, eftersom den ofta leder till 

ett bättre lärande. Men resultatet i denna undersökning indikerar att yttre motivation 

också kan vara bra för eleven. I den bemärkelsen att en yttre faktor bidrar till att 

utveckla en egen vilja att lära, vilket även Wery & Thomson (2013) beskriver. Yttre 

motivation som ett provresultat har i denna studie visats kunna ge en känsla av 

kompetens, vilket också visar att inre och yttre motivation är ihopkopplade och är 

svåra att skilja åt. Även om Giota (2002) menar att yttre orsaker till motivation ibland 

kan motverka den inre motivationen. I denna studie har provresultaten erhållits där 

eleven själv har kunnat välja på vilket sätt målet har uppnåtts. Det gör att denna orsak 

till motivation också är autonomistödjande, vilket kan ge förutsättningar att utveckla 

en inre motivation för ämnet. Men ett bra resultat på ett prov kan även beskrivas som 

ett tillfälle då eleven upplever sig ha lyckats, vilket är viktigt för elevens möjlighet att 

utveckla ett självförtroende till att lyckas inför kommande prov. För att stärka elevens 

känsla av kompetens föreslås att läraren ger eleven goda möjligheter att lyckas.  

6.1.2 Svårighetsgrad 
Om uppgifterna inte är för svåra skulle denna möjlighet kunna öka. Flera av eleverna 

beskrev att om något är svårt är det heller inte roligt. Både Illeris (2007) och Andersson 

(2001) menar att det nya och elevens förkunskaper inte får vara för långt ifrån varandra 

för att vara motiverande. I denna studie ansåg också en elev att kemi inte var roligt, 

men eleven upplevde heller inte att något var lätt med kemin. Detta resultat stämmer 

med resonemanget kring att om det nya är för långt ifrån det som eleven redan kan blir 

det heller inte roligt och motiverande. Men utifrån en studie som gjorts av Broman (i 

Christensson, 2015) tyckte eleverna att de intressantaste områdena i gymnasiekemin 

var ganska svåra. Skillnaden skulle kunna handla om hur långt bort det nya är från 

elevens förkunskaper. I denna studie kan elevens förkunskaper ha varit för långt ifrån 

det nya för att vara roligt och intressant, men i Bromans studie (i Christensson, 2015) 

kan kemiområdena varit närmare det som eleven redan kan. 

6.1.3 Relevans för eleven 

Förutom att eleven känner sig kompetent är även autonomi viktigt för att ge eleven 

förutsättningar att bli inre motiverad. Jungert (2015) menar att autonomi kan stödjas 

med att förklara varför något är viktigt. Att elever behöver uppleva anledningen att 

lära ett visst innehåll för att känna sig motiverad har även setts i denna studie. En elev 

ifrågasätter varför man ska lära sig om valenselektroner. Om en elev inte tycker att 

innehållet är viktigt blir det även svårare att motivera eleven att lära sig. Ett sätt att öka 

relevansen för eleven till kemiämnet kan vara att presentera argument till varför kemi 

generellt är viktigt att lära sig i skolan, som Sjöberg (2010) har presenterat. Men eleven 

behöver även känna relevans för ett visst ämnesområde i kemin. Eleven anser att det 
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periodiska systemet och syror och baser är mer relevant och vill därmed lära sig detta. 

Varför just dessa områden är relevanta för eleven, kan tolkas som att de är mer 

förknippade med verkligheten. Detta resultat stämmer med det som Gabel (1999) och 

Wery & Thomson (2013) beskriver att eleverna blir mer motiverade att lära om de kan 

anknyta det de lär sig till vardagen. 

Genom att innehållet på kemilektioner inte är för abstrakt kan eleverna lättare koppla 

samman kemi med den konkreta vardagen (Gräber, 2011). Gabel (1999) anser att 

genom att koppla ihop det konkreta med det abstrakta kan det ge ökad motivation och 

förståelse. Resultatet i denna studie visar också på att eleverna vill göra innehållet i 

kemi mer konkret för att de ska bli mer motiverade att lära. Både bilder och 

demonstrationer är här olika sätt som eleven beskriver kan öka elevens vilja att lära. 

Dessa förslag från eleven kan tolkas som att eleven tycker att innehållet i kemi är för 

abstrakt och vill att det ska bli mer konkret. Detta resultat stämmer med det som Gräber 

(2011) beskriver att eleverna generellt tycker att kemi är abstrakt och därmed svårt. 

Det gör att förståelse är viktigt för elevens vilja att lära. Elever beskriver att läraren 

kan hjälpa dem att öka förståelsen i ämnet.  

6.1.4 Intresse 
Genom att som lärare veta vad eleverna tycker är intressant har läraren möjlighet att 

påverka elevernas motivation. Ämnesområden i kemin som eleverna beskrev 

intressanta i denna studie var syror och baser, atomer och periodiska systemet. Detta 

är samstämmigt med en studie som gjorts av Broman (i Christensson, 2015). Någon 

elev uttryckte dessutom att pH var extra roligt i området syror och baser Detta resultat 

stämmer väl överens med en studie som presenterats av Bolte et al (2013). Där 

uttrycker elever att om kemin lärs i ett sammanhang där kemikunskaperna kan 

användas upplever de generellt att det är intressant. Förutom att pH ingår i området 

syror och baser tas pH upp i ett sammanhang i denna studie där man kan använda sina 

kemikunskaper, vilket uttrycks ge upphov till ett intresse för området. Men pH är även 

något som eleven gjort under en laboration. Flera av de elever som intervjuades 

uttryckte att laborationer och film var roliga arbetssätt. Resultatet stämmer väl överens 

med en studie där elevers intresse för olika arbetssätt i kemin har undersökts (Bolte et 

al, 2013). Även om Högström (2009) och Lindahl (2003) också beskriver att eleverna 

ofta tycker att laborationer är roliga menar de att laborationer inte alltid är så givande 

för lärande. Målet för laborationer generellt innefattar att förbättra elevens praktiska 

färdigheter, att vara motivationshöjande, men även att eleven ska utveckla förståelse 

och kunskap i kemin (Högström 2009). Om eleverna endast tycker att laborera är roligt 

men laborationerna inte bidrar till att utveckla förståelse och kunskap kring 

kemiområdet blir därmed en stor del av syftet med laborationen inte uppfyllt. 

I denna studie beskriver flera elever att laborationer är roliga och därmed kan det även 

hävdas att laborationer är viktigt för elevens motivation, men det är också viktigt att 

främja lärande under laborationen. Ett sätt att göra det är att se till att koppla ihop det 

konkreta med det abstrakta under laborationen (Gabel, 1999). Vilket också i slutändan 

handlar om förståelse och att som lärare se till att det nya inte blir för långt bort för 

eleven även under laborationer. Ett annat sätt är att vara tydlig för eleven med de mål 

som är tänkta för laborationen enligt Högström (2009). Även om det verkar som att 

laborationer uppfyller motivationsmålet med laborationen, kan laborationer också 

anses uppfylla endast en del av motivationsmålet. För att kunna koppla ihop inre 

motivation och intresse behöver intresset vara ett mer bestående intresse för ämnet. 

Hofstein et al (2013) beskriver elevens intresse för laborationer som ett 
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situationsbundet intresse. Där eleverna tycker att få laborera är roligt för stunden, men 

kanske inte nästa lektion. Men Bolte et al (2013) menar att det ändå finns möjlighet 

att eleven kan utveckla ett mer genomgripande intresse för ämnet om de upprepade 

gånger får uppleva intresse på lektionen. Därmed ur ett motivationsperspektiv med 

målet att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en inre motivation, blir ändå 

laborationer viktiga. 

6.1.5 Autonomi 

Även om det finns många olika faktorer som påverkar elevens motivation som läraren 

kan påverka behöver även motivationsproblem hos eleven ses utifrån att skolan inte är 

frivillig. Det finns en skolplikt i grundskolan till årskurs 9. En stor del av detta arbete 

har handlat om hur en lärare kan påverka elevens egen vilja att lära utifrån att många 

elever inte vill. En del av motivationsproblematiken kan också bottna i att eleverna ska 

lära sig och att de inte valt detta själva. Just att eleven måste lära sig i skolan uttryckte 

någon elev också kunde påverka motivationen. Att elevens känsla av att inte kunna 

bestämma själv är ett exempel på där eleven inte upplever autonomi. Detta resultat 

stämmer överens med att autonomi enligt Deci och Ryan (2000) påverkar inre 

motivationen. Därmed medför resultatet att själva skolsystemet i grundskolan kan 

motverka elevens möjlighet att utveckla inre motivationen genom att minska elevens 

autonomi. Detta är något som läraren på olika sätt behöver motverka för att öka 

individens egen lust att lära. Till exempel genom att låta eleven få göra egna val på 

lektionen. Genom att öka individens egen lust att lära kan eleven också få bättre 

kunskaper för deras framtida yrkesval men även för att mer förstå vardagen runt 

omkring. 

6.2 Framtida studier 

I denna studie har fem intervjuer gjorts. För att få ett säkrare resultat hade en liknande 

studie med fler intervjuer kunnat utföras. Men utifrån studiens resultat att elever tycker 

att ämnet inte är roligt om det är för svårt, hade även en enkät kunnat utformas efter 

några lektioner i kemi för att få en djupare förståelse kring vad eleverna upplever som 

svårt. Detta skulle kunna hjälpa till att utveckla undervisningen i kemi, som även kan 

ge eleverna ytterligare förutsättningar för ett ökat lärande.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev  

Information till föräldrar med barn som vill vara med i en undersökning.  

Mitt namn är Johanna Johansson och jag läser på Linneuniversitetet för att bli lärare. Jag går 
sista terminen och kommer att göra ett examensarbete som handlar om motivation att lära 
sig i ämnet kemi. Till detta arbete kommer jag att intervjua elever på högstadiet kring deras 
uppfattningar kring motivation i ämnet kemi. Arbetet får ni gärna ta del av när det är färdigt.  

Du får detta brevet för att ditt barn svarat att de vill vara med och bli intervjuad. Jag 
uppskattar elevens deltagande som naturligtvis är frivilligt och eleven kan när som helst 
avbryta sin medverkan utan att förklara anledning.   

Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna analysera svaren i efterhand. Materialet 
kommer endast att användas i forskningsändamål och intervjupersonerna kommer att vara 
anonyma i arbetet. Vilket innebär att barnens namn och skola inte kommer att nämnas till 
utomstående för arbetet eller i den skriftliga rapporten.  

För att eleven ska få deltaga, behöver du som förälder godkänna att ditt barn får vara med.   

  

Med vänlig hälsning  

Johanna Johansson (lärarstuderande Linneuniversitetet)  

Tel: 0730-401065  

Mail: jj222xq@student.lnu.se  

  

  

Karina Adbo (Handledare)  

Linneuniversitetet  

Institutionen för utbildningsvetenskap  

Tel: 0480-44 62 98  

Mail: karina.adbo@lnu.se  

  

mailto:Mail:jj222xq@student.lnu.se
mailto:karina.adbo@lnu.se
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

Inledande frågor  

1. Denna intervju går ut på att se vad som motiverar dig till lärande i kemi. 

Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta eller inte svara på en 

fråga om du inte vill.   

2. Vad heter du? Hur gammal är du? Vilken årskurs går du i?  

Allmänna frågor kring skolan  

3. Hur ser du på skolan och det du lär dig i skolan?  

a) Vilket ämne gillar du bäst och vilket ämne gillar du sämst?  

b) Varför? Varför inte? (På vilket sätt vill eleven lära sig?) (Intressant, varför 
är det intressant?) 

4. Vissa har som mål att lära sig så mycket som möjligt på högstadiet för sin 

egen skull för att det är roligt att lära sig. Hur ser du på det?  

(Varför vill du lära dig eller inte lära dig mycket?) 

5. Tror du är möjligt för dig att lära dig mycket på högstadiet? Varför/Varför 

inte?   

a) Om nej, vad tror du skulle behövas för att du skulle kunna lära dig mer?  

(Om ja, Varför tror du att du kan lära dig mycket?) 

6. Hur ser du på (skolan) och fritiden, vad intresserar dig? Vad skulle du mest 

vilja lära dig mer av?  

Frågor kring motivation och kemi  

7. Hur ser du på ämnet kemi? (Vad )Finns det något skulle du vilja lära dig mer 

av i kemi om du tänker på det som ni lärt er hittills i kemi?   

a) Varför då? Varför inte?  

 

b) Kan du ge exempel t.ex. från ert senaste avsnitt syror och baser på vad 

som intresserar och inte?  

 

8. Jag har tidigare frågat kring vad som intresserar dig på fritiden och om något 

speciellt ämne i skolan.  

a) Kan du se om det finns några likheter eller skillnader mellan kemi och 

det skolämne som intresserar dig mest? (enligt fråga 3a)  

b) Är det lika på alla lektioner?  (Om du tänker på vad som tas upp 

(Innehåll) och på vilket sätt du får lära dig under lektionen. 

(Genomförande))  

c) Kan du se om det finns några likheter eller skillnader jämfört med ditt 

fritidsintresse.  

 



3 

 

 

 

 

9. Det som tas upp på kemilektionen är det sådant du redan kan mycket om 

eller är det nästan bara nya saker du får lära dig?  

a) Var har du lärt dig detta?  

(nästan bara nytt, finns något exempel) 

10.Den här frågan handlar om dina upplevelser av ämnet kemi.  

a) Finns det något i kemin som du upplever lätt? Varför då?  

b) Finns det något i kemin som du upplever svårt? Varför då?  

c) Hur skulle du beskriva det som du förväntas lära dig i kemi?  Lagom, svår 

eller lätt. Varför?  

d) Finns det något som du tycker att läraren kan hjälpa dig med för att 

förstå kemi bättre?  

Avslutande fråga  

11.Vad skulle du råda en lärare i kemi att tänka på/ ändra på för att du skulle 

vilja lära dig ännu mer om kemi/ägna ännu mer tid på lektionen åt kemi?  

  


