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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kemilärarna kan motivera sina 

elever att lära sig ämnet och hur de kan bedriva undervisning i ämnet och 

hjälpa eleverna på högstadiet att bli mer motiverade, samt väcka elevernas 

intresse för ämnet. Samt vad den laborativa momenten betyder för elevers 

motivation, dessutom på vilket sätt påverkas elevernas motivation deras 

lärande.  

Undersökningen genomfördes i en grundskola i Kalmar, där tre kemilärare 

och nio elever på högstadiet, på olika nivåer, intervjuades. Resultaten visade 

att lärarna använder tre olika sätt att motivera eleverna, det första är att 

motivera teorin med hjälp av laborativa inslag, det andra är att anknyta 

kemin till vardagsnära situationer, och det tredje är att motivera eleverna 

genom att berömma dem. Inre och yttre motivation har stor betydelse för 

elevernas lärande och det finns olika orsaker som påverkar elevernas 

motivation: lätt och roligt att lära sig, svårt att lära sig, social press, betyg 

och laborationsarbete. Studien visar också ett positivt samband mellan 

motivation och elevers studieresultat. 

Nyckelord 

Motivation, inre motivation, yttre motivation, intresse, laborationsarbete, 

kemi, undervisning 
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1 Inledning 

I Lgr11 står det att lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former (Skolverket, 2011). Det betyder att 

läraren har till ansvar att främja och underlätta studierna för eleverna, samt 

att anpassa undervisningen på ett sätt så att alla når kunskapskravet för 

ämnena. Detta kan vara svårt när det gäller till exempel matematik och NO-

ämnena, eftersom de flesta elever tycker att dessa ämnen är svåra att förstå. 

Alla kemilärare har ett mål, nämligen att försöka utveckla eleverna så mycket 

som möjligt i ämnet kemi, vilket är en stor del av vårt liv. Därför är det 

viktigt att motivera eleverna och väcka deras intresse för att läsa ämnet och 

utveckla sig själva. Hur detta sker och vilken roll motivationen har för 

elevers prestation kommer jag att undersöka.  

Att förstå vad som motiverar elever är viktigt, inte endast för kvaliteten på 

undervisningen och inlärningen, utan även för elevers framtida karriärval 

(Winberg, 2011). Variation i undervisningen är viktigt för att upprätthålla 

motivationen i klassen – om eleverna ofta känner att undervisningen är 

enformig, leder det till att de tappar lust och motivation att lära sig ämnet. I 

mitt arbete vill jag studera hur kemilärare bedriver undervisning för att skapa 

motivation i klassrummet och hur detta påverkar elevernas lärande, samt hur 

motivationen påverkar elevers lärande och deras skolresultat. Generella 

motivation, det vill säga både inre och yttre motivation, spelar en stor roll för 

elevers lärande och skolresultat. Elever som tycker att ämnet kemi är 

intressant och roligt har bättre resultat än de som inte tycker om ämnet. Här 

är lärarens roll i att öka elevers intresse för ämnet viktig och hjälper eleverna 

att lära sig bättre. Vardagsnära kemi och laborationsarbete är bra metoder 

som kan öka elevers intresse för ämnet och locka deras nyfikenhet att lära sig 

mer.  
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2 Bakgrund 

Mitt arbete kommer att utgå utifrån tidigare forskning om motivation 

i allmänhet och kopplat till kemiämnet i synnerhet, samt att diskutera 

lärarens roll i att engagera eleverna för kemiämnet samt laborationers 

roll för elevernas motivation.  

2.1 Motivation och kemi  

Enligt Jenner, i Ahl (2004), är motivation den orsak som får människor att 

börja röra sig mot ett mål. Deci och Ryan (2000) lägger till att motivation 

också kan ses som en vilja att göra något. Det kan också beskrivas som något 

som stimulerar personer till att nå ett önskat mål för att personen blir 

motiverad på grund av ett behov eller en önskan att uppnå ett specifikt 

resultat (Sansone & Harackiewicz 2000). Gellerman anser att motivationen 

är skillnaden mellan att göra minsta möjliga man kan komma undan med och 

att göra allt man förmår (Gellerman, i Ahl, 2004). Vidare menar Gellerman 

att motivationen innebär att man gör sin bästa möjliga för att nå sitt mål. 

Motivationen behövs oavsett vad personen vill lära sig, eftersom det är 

önskan att nå ett handlingsmål enligt Zusho, Pintrich och Coppola (2003).  

Broman (2015) visar att kemi är ett ämne som upplevs som svårt ämne enligt 

eleverna. För att kunna motivera eleverna att lära sig ämnet måste eleverna ta 

reda på varför det är viktigt att man lär sig just ämnet kemi på högstadiet. 

Sjöberg (2010) argumenterar för fyra motiv till varför de naturvetenskapliga 

ämnena är viktiga i skolan. 

Det första är ekonomiargumentet, som handlar om att individer som har goda 

kunskaper i naturvetenskapliga ämnen har större möjligheter till arbete än de 

som inte har sådana kunskaper, det vill säga de behövs som arbetskraft i 

näringslivet (Sjöberg, 2010). Andersson (2011) påpekar också att samhället 

behöver människor som har goda kunskaper i naturvetenskap för att kunna 

arbeta i sådana branscher.  

Den andra argumenten är nyttoargument, som handlar om att tillämpa 

naturvetenskapen i samhället, det vill säga att använda kunskaper i 

naturvetenskap till nytta i vardagen i samhället, till exempel att använda 

kemikunskaper i alla delar av vardagen (Sjöberg, 2010). 

Det tredje argumentet är demokratiargumentet: 

”I en demokrati är det ett ideal att beslut kan baseras på 

kunskap och argument, på förnuft och förhandling” 

(Sjöberg, 2010). 
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Sjöberg (2010) menar att i samhället behövs det kunniga personer som kan ta 

beslut. Det betyder bland annat att de måste ha naturvetenskaplig bakgrund 

för att de ska kunna fatta bra beslut och deras röster bli hörda. 

Den fjärde argumenten är kulturargumentet. Här menar Sjöberg (2010) att 

naturkunskap är en del av samhällets kultur. 

”När man vill betona naturvetenskapen som en central del 

av vårt kulturarv, står de naturvetenskapliga ämnena inför 

stora pedagogiska utmaningar” (Sjöberg, 2010) 

Alla elever ska få kunskap om olika kulturer i samhället och 

naturvetenskapen är en del av människans kultur och kunskap (Sjöberg, 

2010).  

I en studie om vad som ökar elevernas motivation att lära sig ämnet kemi, 

visar Christensson (2015) att vardagsnära kemi är en bra undervisningsmetod 

som väcker elevers intresse. I denna studie fick eleverna undersöka och 

analysera en produkt som de själva tagit hemifrån, som till exempel 

diskmedel eller en hygienprodukt (schampo eller liknande). Resultaten av 

denna studie visade att de flesta elever lär sig mer kemi och att de tycker att 

detta är ett roligt sätt att lära sig eftersom det är kopplat till deras vardag. För 

att kunna förstå intressets roll i motivationen presenteras nedan de viktiga 

generella typerna av motivation, det vill säga inre och yttre motivation som 

påverkar elevers skolresultat. 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

Studier av Deci & Ryan (2000) visar att det finns två olika typer av 

motivation: inre och yttre motivation. Dessa två typer baseras på olika 

orsaker eller mål.  

Inre motivation betyder att motivationen kommer inifrån. Det kan vara att 

man gör en aktivitet för att få tillfredsställelse i stunden. Eller, med andra 

ord, att man gör något för att man vill, eller är intresserad av att göra det. 

Drivkraften kommer alltså inifrån. Ett exempel är om en elev gör läxan för 

att hen tycker att det är roligt och intressant (Deci & Ryan, 2000). Det 

innebär att man skulle kunna se intresse som en orsak till inre motivation. 

Då begreppet intresse kan definieras som en attityd som består i att man 

önskar ta del av något (Nationalencyklopedin, 2016), kan man se intresse 

som en orsak till motivation. 

Yttre motivation innebär att man gör en aktivitet för att uppnå ett visst 

resultat. Det vill säga, det som motiverar personen är yttre belöningar, som t. 

ex. viljan att får bra jobb, ett bra betyg, eller att undvika misslyckas (Deci & 

Ryan, 2000). Då handlar yttre motivation om att få ett betyg och att göra 

något på grund av social press, t.ex. eleven gör läxan för att undvika 
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föräldrars straff, då gör hen det för sina belöningar snarare än för att hen 

tycker att läxor är intressanta (Deci & Ryan, 2000).  

2.1.2 Inre och yttre motivation kopplat till skolresultat 

Trots att inre motivation är viktig, finns det aktiviteter som man gör även om 

de inte är drivs av den typen av motivation. Det betyder att sociala krav och 

roller leder till att personer tar ansvar för att göra uppgifter som inte är 

intressanta för dem, dvs. det som driver dem är yttre motivation. Medan 

Wery och Thomson (2013) visar att en person kan samtidigt sträva efter både 

yttre och inre mål, och att ge förutsättningar för att öka den inre motivationen 

innebär att motivationen för lärandet kan öka. Det diskuteras vilken av de två 

typerna av motivation, yttre eller inre, som är den bästa för individen, men 

många poängterar vikten av den inre motivationen. Om individen har hög 

inre motivation betyder det att hen gör det hen tycker själv är roligt, menar 

Wery och Thomson (2013). Andersson (2011) anser att lärande förutsätter att 

en person har ett engagemang och en inre drivkraft som kan uppbringa 

motivation. Ahl (2004) anser att det bästa för individen är den inre 

motivationen eftersom det gynnar lärande och att ju högre inre motivation 

eleven har, desto högre studieresultat får hen. Detta gäller även för elever 

med inlärningsproblem, eftersom drivkraften kommer inifrån. Oskarsson 

(2011) visade i sin studie att intresset, som är en typ av inre motivation, 

också är kopplat till elevernas resultat, han pekar på att goda resultat i början 

av läsåret leder till ökat intresse och tvärtom. I hans studie jämförde han 

resultat för elever i olika nivåer på högstadiet i flera länder, vilket visade att 

det finns ett tydligt positivt samband mellan resultat och intresse (Oskarsson, 

2011).  

2.2 Lärarens roll i att engagera elever i kemi  

Egidius (2005) poängterar skillnaden mellan orden undervisning och lärande. 

Han menar att undervisning av elever inte automatiskt medför att eleverna 

har lärt sig något, och han definierar läraren som “en person som engagerar 

sig i andras lärande och som utformar den rollen olika beroende på 

uppgifterna” (Egidius, 2005). Detta betyder att lärarens roll är att lära 

eleverna något, vilket är mer än att undervisa. “Pedagogik är inte att fylla ett 

ämbar utan att tända en eld” (Egidius, 2005). Egidius menar att lärarens roll 

inte är att överföra kunskapen från läroboken, utan att stimulera elevernas 

tankar kring ämnet, det vill säga att presentera materialet på ett 

tankeväckande sätt och stärka elevernas intresse.  

Syftet med undervisningen i ämnet kemi är att eleverna utvecklar kunskaper 

om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka 

omvärlden (Skolverket, 2011). Lärarens roll är att engagera eleverna i ämnet. 

Detta kan ske genom att stärka deras självförtroende och viljan att lära sig, 

men även att stimulera och stödja elevers lärande samt organisera arbete på 
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ett sätt som gynnar elevers lärande och utvecklar deras förmåga (Skolverket, 

2011). Detta innebär att läraren ska använda olika material och presentera sitt 

arbete på ett sätt som gör lärandet spännande och stimulerar intresset hos 

eleverna. Men den viktigaste faktorn bakom högt elevintresse är läraren och 

förhållandet mellan läraren och eleverna enligt Oskarsson (2011). Entusiasm, 

rättvisa och uppmuntran, men också elevens tillit och respekt för läraren är 

viktiga. Lärandemiljön måste vara positiv, välorganiserad och eleven måste 

känna tillfredsställelse med sitt arbete (Oskarsson, 2011). Då har 

klassrumsmiljön också inverkan på hur läraren motiverar sina elever, 

eftersom när läraren skapar en trygg miljö i klassrummet känner eleverna sig 

trygga och detta kan i sin roll påverkar deras prestation (Stensmo, 2008).  

Motivationsnivån är svår att mäta eftersom läraren inte konkret kan se 

motivationen i inlärning- och undervisningssammanhang (Mubeen och Reid 

2014). Däremot kan läraren se de beteenden som kan kopplas till 

motivationen hos en elev och då även hur hög eller låg motivationen är, 

eftersom en motiverad elev arbetar med större engagemang och entusiasm. 

Elever kan sakna motivation på grund av att de inte får sina behov för det 

verkliga livet bemötta. De kan dock bli motiverade genom att de får göra 

olika aktiviteter i klassrummet som möter deras behov. När de blir 

motiverade engagerar de sig aktivt i arbetet. Elevers motivationsnivå riskerar 

att sjunka med tiden. Det är personliga egenskaper som påverkar detta, som 

ålder, kön, etnicitet och förkunskaper samt även hur klassrummet påverkar. 

Alla dessa faktorer påverkar varandra och då är lärarens roll i att motivera 

sina elever särskilt viktig (Zusho m.fl., 2003). Motivationsfaktorer är olika 

hos olika människor, och därför är det viktigt att kunna förstå vilka behov 

eleven har (Ahl, 2004). Då blir det möjligt att med t.ex. lämplig uppmuntran 

och belöning åstadkomma inlärning. 

2.3 Laborationers roll för elevers motivation  

Under kemi-lektionen är det viktigt att koppla ämnet till det vardagliga livet, 

samt att göra experiment och laborera, vilken i sin roll ökar elevernas 

intresse för ämnet och gör det roligare. När läraren kopplar laborationsarbete 

med teorin ökar detta elevernas utveckling och förmåga. Genom 

grundläggande erfarenhet i laboration utvecklar elevers förmåga för 

observation (Skolverket, 2011). 

En studie om laborationers roll i naturvetenskapliga ämnen som gjorts av 

Hofstein och Lunetta (2003) visar att i vissa kurser tycker elever om 

laborationsarbete och att deras upplevelser resulterat i positiv och förbättrad 

attityd och intresse hos eleverna. Då är laborationen en viktig metod för att 

stimulera intresse, njutning och att motivera eleverna att lära sig vetenskap. 

Det sociala samspelet vid laborationsarbete är en unik inlärningsmiljö som 

erbjuder möjligheter till produktiv, samverkande interaktioner mellan elever 

och läraren, och som har potential att främja en särskilt positiv 
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inlärningsmiljö. Hofstein och Lunetta (2003) noterade att interaktion med 

simuleringar kan hjälpa eleverna att förstå ett verkligt system, en process 

eller ett fenomen. De föreslog att inom både praktiska aktiviteter och 

simuleringar, kan eleverna konfrontera och lösa problem, fatta beslut och 

observera effekterna. Men det som är viktigt är att eleverna förstår syftet med 

detta arbete och inte bara gör det för att det är intressant (Gunnarsson, 2012), 

och därför måste läraren vara noggrann med att förklara syftet för eleverna. 

Oskarsson (2011) visar också att elevernas intresse för naturvetenskap styrs 

av hur undervisningen ser ut. Experiment och undersökningar, kopplingar till 

lokala händelser och vardagslivet leder till ökat intresse, medan 

föreläsningar, läroboksläsning med frågor och faktadrill leder till minskat 

intresse. Saker som rör eleverna själva och det spektakulära, som t.ex. 

naturfenomen och liv i rymden, är det som intresserar eleverna i 

naturvetenskap (Oskarsson, 2011; Lindahl, 2003). Oskarsson (2011) anser att 

en god NO-lärare låter eleverna göra undersökningar och arbeta praktiskt, det 

är alla lärare överens om och tycker sig också genomföra detta, men lärarna 

lyfter fram brist på resurser, tidsbrist och för lite yrkesmässigt stöd.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Det här arbetet handlar om hur kemilärarna kan motivera sina elever att lära 

sig ämnet. Undersökningens syfte är att se hur kemilärarna kan bedriva 

undervisning i ämnet och hjälpa eleverna på högstadiet att bli mer 

motiverade, samt väcka elevernas intresse för ämnet. Dessutom är avsikten 

att undersöka på vilket sätt elevernas motivation påverkar deras lärande och 

resultat.  

 

Forskningsfrågor:  

1. Hur resonerar lärarna kring sina didaktiska val i syfte att motivera 

eleverna i undervisningen? 

2. Hur påverkar motivationen elevernas lärande och deras resultat? 
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4 Metod 

Här beskrivs och förklaras de metoder och material som använts till studien. 

Även de urval och etiska överväganden som gjorts för studien redovisas. 

4.1 Metodval 

Det finns två metoder som kan användas i vetenskapliga studier, kvantitativa 

respektive kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär att mäta hur 

ofta något inträffar (Dimenäs, 2007), medan kvalitativa metoder används för 

att nå förståelse och hitta mönster för det som ska undersökas enligt (Larsen, 

2009). Vidare menar Ryen (2004) att kvalitativa metoder används när 

forskaren vill undersöka människans tolkning i sin naturliga omgivning. 

Kvalitativ metod är flexibel, vilket gör det möjligt att formulera om 

frågeställningarna under genomförandet av studien samt att få djupare 

förståelse av personernas svar. En nackdel för kvalitativ metod är enligt 

Larsen (2009) att det kan ta lång tid att genomföra intervjuer. 

Denna studie är baserad på kvalitativ metod eftersom syftet med studien är 

att förstå lärares och elevers perspektiv på motivation och hitta mönster i 

informanternas svar. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 3 lärare och 

med några av deras elever.  

4.2 Urval 

I denna studie intervjuades tre lärare som undervisar i kemiämnet på 

högstadiet i samma skola som intervjuaren genomförde sin sista VFU i. 

Skolan är ganska stor och ligger i södra Sverige i en medelstor stad. Av de 

medverkande lärarna har en lärarexamen i NO (kemi, fysik och biologi), 

medan de övriga två har lärarexamen i Matematik och NO. Samtliga har 

många års erfarenhet av undervisning i dessa ämnen. En av lärarna är kvinna 

och två är män.  

Förutom lärarna intervjuades även nio elever från högstadiet årskurs 8. De 

var på olika betygsnivåer (A, C, E) och hämtades från de tre olika klasserna 

som de intervjuade lärarna undervisar i. Eleverna i en av klasserna hade 

tidigare stiftat bekantskap med intervjuaren eftersom denna hade undervisat i 

deras klass. Avsikten med att intervjua elever på olika betygsnivåer var att få 

en bred variation av uppfattningar eftersom betygsnivåerna skulle kunna vara 

relaterade till elevernas motivation. Möjligheten fanns också att i viss mån 

göra jämförelser mellan elever på olika betygsnivåer.  

Vid urvalet av deltagande elever var det önskvärt att de hade haft möjlighet 

att inhämta en någorlunda jämförbar ämneskunskap, så att elevernas svar 

skulle kunna jämföras. Då alla de tre deltagande lärarna hade klasser i 8:an, 

men inte i 9:an, föll valet på att intervjua elever i årskurs 8. 
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4.3 Genomförande 

För att kunna genomföra intervjuerna kontaktades lärarna genom e-post där 

undersöknings syfte presenterades. Därefter bestämde lärarna tiden och 

platsen för intervjuerna.  

Eleverna blev intervjuade efter en kemilektion, men dessförinnan fick 

elevernas vårdnadshavare informationsbrev om undersöknings syfte. Alla 

intervjuer genomfördes i en och samma skola, och var och en tog 15-20 

minuter. Intervjuerna var semi-strukturerade med några förberedda 

frågeområden (se bilaga 1 och bilaga 2).  

Lärarnas och elevernas svar på frågorna noterades med papper och penna 

eftersom en del av de intervjuade personerna inte ville att deras röster 

spelades in.  

4.4 Etiska överväganden 

Det finns fyra krav som måste ta hänsyn till i samhällsvetenskaplig 

forskning, nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002)  

Informationskravet innebär att informera deltagarna om syftet för 

undersökning och att deltagande i den är frivilligt. I den information om 

studien som skickades till lärarna via e-post fick de veta att det är frivilligt att 

vara med i arbetet. Vilka elever som skulle intervjuas valdes utgående från 

deras betyg och i samråd med lärare. Från varje klass valdes en elev med 

betyget A, en med betyget C och en med betget E, dvs tre elever från 

respektive klass. Eleverna de blev informerade om studien och att de hade 

rätt att neka till att delta. Samtliga utvalda elever ville gärna vara med i 

studien och då informerades deras föräldrar med ett informationsbrev om 

undersöknings syfte och att deras barn ville vara med (se bilaga 3).  

Samtyckeskravet handlar om att alla deltagarna i studien har rätt att 

bestämma om de vill medverka eller inte samt kan de avbryta när som helst. I 

e-posten som skickades till lärarna stod det att de hade rätt att bestämma 

själva om de vill vara intervjuade eller inte. Eleverna meddelades muntligt 

om möjligheten att delta och deras föräldrar fick reda på detta genom 

informationsbrevet. I brevet skrevs det att det var frivilligt att delta i studien 

och att eleven när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att förklara 

anledningen. De föräldrar som inte ville att barnen skulle bli intervjuade 

kunde meddela detta till intervjuaren via mail. (Bilaga 3) 

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att alla personer som 

deltog i undersökningen informerades om att alla uppgifter som berör dem är 

förvaras på ett säkert sätt och ingen ska kunna ta del av personuppgifter. Det 

innebär bland annat att deras namn och skolan inte skulle anges i uppsatsen. 

När undersökningen avslutats kommer alla insamlade data att förstöras.    
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Nyttjandekravet: här fick personer information om att de insamlade 

uppgifter bara ska användas för forskningsändamål och inte något annat. 

4.5 Analys 

Analysen gjordes när alla intervjuer var genomförda. Alla intervjuer 

genomfördes på samma sätt, för att de insamlade informationen skulle kunna 

analyseras på ett jämförbart sätt. Analysen sker genom att man plockar ut 

intressanta svar som är relevanta till undersökningen (Hartman, 2004). 

Informationen kodas genom att svaret sammanfattas; detta hjälper till att 

tydliggöra mönstret i personernas svar (Larsen, 2009). Svaren på frågorna 

lästes tre gånger för att sedan sammanfattas. Därefter valdes de svar som var 

relevanta för studien, ut och samlades skriftligt under en beskrivande rubrik 

som det skulle användas sedan till resultaten. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Här diskuteras de faktorer som kan påverka studiens validitet och reliabilitet 

i samband med kvalitativ forskning. Studiens validitet eller giltighet ökade 

genom granskningar av intervjufrågorna som handledaren och examinatorn 

gjorde och förbättringarna som de förslog. Ett sätt att öka validiteten är att 

komplettera undersökningen med observationer (Dimenäs, 2007). Detta var 

omöjligt i detta fall på grund av den begränsade tid som fanns för 

genomförandet av denna studie, varför fokus lades på intervjuer.  

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om att datamaterialet som samlas in i 

undersökningen är tillförlitligt och att resultatet är trovärdigt (Dimenäs, 

2007). Dimenäs påpekar också att ljudinspelningar av intervjuerna ökar 

tillförlitligheten av det insamlade datamaterialet vilket gör lättare att ha allt 

som sagt under intervjuerna med i undersökningen. Ljudinspelningar i denna 

studie var svårt att genomföra eftersom en stor del av intervjuade eleverna 

och lärarna tackade nej för ljudinspelning, varför svaren noterades skriftligt.   
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5 Resultat 

Utifrån mina frågeställningar har jag delat mina resultat i två delar: 

Intervjuer med lärarna respektive intervjuer med eleverna. 

5.1 Intervjuer med lärarna 

5.1.1 Detta gör läraren för att motivera sina elever: 

Enligt informanternas svar finns det olika sätt att motivera eleverna. Dessa 

presenterar här under två rubriker.  

5.1.1.1 Lärare använder elevernas erfarenheter samt strukturerar lektioner  

Det finns flera olika sätt att motivera eleverna att lära sig ämnet enligt de 

intervjuade lärarna. Det som är viktigt och spelar en stor roll i motivation är 

enligt lärarna att hitta nyfikenhet. Det betyder att försöka få med allt möjligt 

som gör alla elever intresserade och nyfikna i undervisningen.  

Lärarna beskriver tre sätt som de använder för att hjälpa eleverna att 

motivera sig att lära sig kemi. Det första är att motivera teorin med hjälp av 

laborativa inslag, vilket kan illustreras med följande citat: 

Lärare 1: ”Att koppla den praktiska delen med teorin ökar 

nyfikenhet hos elever, genom demonstrationer av Youtube-

klipp och laborationer ser de vad som kan hända i en 

reaktion. Detta tycker eleverna är roligt och intressant 

vilket uppmuntrar och motiverar dem att lära sig.” 

Läraren pekar på att laborationer är ett effektivt arbetssätt som hjälper 

eleverna att förstå mycket bättre, och gör lektioner mer spännande och 

intressanta. Lärare 1 tar vara på att eleverna tycker det är roligt och intressant 

att få se vad som händer i en kemisk reaktion, då hen använder sig av sin 

erfarenhet om vad elever kan intressera sig för i kemi-klassrummet för att 

motivera dem att lära sig mer ämneskunskaper.  

Ett annat sätt att motivera är att anknyta till vardagsnära situationer:  

Lärare 2: ”Genom att anknyta kemi till vardagen och 

naturen, det vill jag säga att anknyta kemi till något de 

känner igen, gör detta spännande och ökar nyfikenhet.” 

Lärare 2 anser att det är viktigt att anknyta kemin till vardagen och naturen 

för att öka intresset och nyfikenhet hos eleverna för att förstå naturen 

omkring oss. Det vill säga, lärare 2 ger eleverna en känsla av att de känner 

igen och kanske redan kan något av ämnesinnehållet. Här utgår läraren från 

elevernas erfarenheter för att öka deras intresse och motiverar dem att lära 

sig mer.  
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Ett tredje sätt att motivera eleverna är genom att berömma dem: 

Lärare 3: ”Jag försöker stödja och hitta ord som gör 

eleverna mer motiverade, till exempel: att använda rätt 

språk och vara noga, att peka på bra begrepp som eleverna 

skriver på provet.” 

Lärare 3 anser att det är viktigt att använda rätt språk, det vill säga att vara 

noga med den hen säger och att säga rätt saker uppmuntrar elever och hjälper 

dem att förstå bättre och utveckla sina kompetenser. Hen stärker deras 

självförtroende genom att uppmärksamma när de lyckas t.ex. genom att ta 

upp positiva saker från deras svar på prov. Detta uppmuntrar dem mycket 

och ökar deras motivation. Då försöker hen lyfta fram kunskaper de visat sig 

ha och förstärker värdet av lärandet. 

5.1.1.2 Lärare motiverar elevers lärande genom studiestöd och övertalning 

Lärarna anser också att alla elever kanske inte kan intressera och motivera 

sig för kemi så lätt. Därför försöker lärarna bland annat att förenkla och 

övertyga eleverna att prestera så gott de kan. 

Ett sätt är att strukturera, exemplifiera och repetera. Detta visar läraren i 

följande citat: 

Lärare 1: ”Jag försöker underlätta det som är svårt för dem, 

genom till exempel att göra en begreppslista, rita bilder och 

figurer samt repetera.” 

Här försöker läraren bemöta elevernas svårigheter genom att anpassa 

undervisningen, då underlättar hen lektionen på olika sätt för att motivera 

dem att lära sig ämnet.  

Ett annat sätt är att fokusera mer på det praktiska än det teoretiska, genom att 

låta eleverna utföra mer laborationsarbete: 

Lärare 2: ”Att hitta ett arbetssätt som passar dem, till 

exempel att låta dem genomföra laborationen själva om de 

tycker att den praktiska delen är roligare än att bara ha teori 

hela tiden.” 

Läraren menar att utföra mer laborationsarbete ökar elevernas intresse och 

hjälper dem att förstå bättre, genom grundläggande erfarenhet i laboration 

utvecklar elevers förmåga för observation, och motiverar dem att fortsätta 

lära sig. 

Ett tredje sätt är att locka dem att arbeta för att nå kunskapskravet, vilket 

framgår av följande citat: 
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Lärare 3: ”Jag försöker locka dem med någonting, det vill 

säga att tvinga dem att lära sig på nåt sätt för att klara 

provet och nå kunskapskravet.” 

Här försöker läraren att uppmuntra eleverna som har svårigheter att klara sig 

i ämnet, det vill säga motivera dem för att klara provet. 

Lärarna anser även att motiverade elever påverkar klassrumsklimatet och 

andra elevers prestationer. 

Resultaten visar att motivationen är olika för olika elever och att detta i sin 

tur påverkar hela klassrumsklimatet. Med andra ord menar lärarna att ju mer 

motiverade eleverna är, desto bättre prestationer uppnår de. Eleverna kan 

påverka varandra på både positiva och negativa sätt. En grupp av starka 

elever kan dra med sig en hel klass, det vill säga, om en del av eleverna blir 

motiverade och deltagande under lektionen, uppmuntrar detta andra elever att 

lyssna och försöka bli aktiva i lektionen. Lärarna märker att eleverna 

presterar bättre när de är motiverade och ställer bättre och djupare frågor. 

Detta ökar i sin tur kvaliteten på deras lärande och deras förmåga att beskriva 

olika fenomen och processer blir bättre. Om läraren lyckas motivera en del 

av eleverna påverkar detta klassrumsklimatet i positiv riktning, det leder till 

att andra elever lyfts fram. Man kan utnyttja detta genom att göra 

grupparbete där de deltagande eleverna är på olika nivåer och på så sätt höja 

nivån för dem som är svaga. Då påverkar eleverna varandra positivt om det 

blir driv i klassen, men om det inte finns driv blir lektionen tråkigt och 

påverkar eleverna på ett negativt sätt anser lärarna. 

5.1.2 Problem som lärarna ställs inför 

Lärarna har pekat på att variation i lektioner är viktigt för att alla eleverna får 

chans att förstå innehållet på olika sätt. Eleverna behöver få begreppen 

förklarade, få se molekylmodeller, genom att t.ex. rita på tavlan, se 

presentationer och filmer som förstärker den information som de har med sig. 

Men det som är mer effektivt för lärandet och ökar motivationen hos 

eleverna mest är laborationen.  

Lärarna anser att det är svårt att ha stora grupper vid laboration. Här är 

exempel på citat som beskriver svårigheterna: 

Lärare 2: ”…man hinner inte att följa en stor grupp, det är 

bättre att få mindre grupper vid labb.” 

Lärare 3: ”…att ha en hel klass vid laboration är jobbigt, vi 

som läraren behöver mer stöd då kan vi dela klassen till två 

grupper.” 

Lärare 1:” Om vi får mer tid skulle vi kunna göra mer 

laborationer.” 
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Svårigheterna som lärarna upplever i ämnet kemi är att de behöver mer stöd, 

det vill säga att en lärare med en hel klass inte räcker vid laborationsarbete. 

Enligt lärarna 2 och 3 behövs det en extra resurs i klassen eftersom det då 

finns möjlighet att dela klassen i två grupper för att kunna stödja eleverna 

bättre och öka deras förståelse. Läraren 1 påpekar att brist på tid gör det svårt 

att utföra tillräckligt laborationsarbete som eleverna behöver och tycker om.  

5.2 Intervjuer med eleverna 

Utifrån elevernas intervjuer presenterar jag nedan vad som påverkar 

elevernas motivation. 

5.2.1 Detta påverkar elevernas motivation och lärande 

Det finns olika orsaker som påverkar elevernas lärande och motivation. Här 

presenteras de orsakerna under fyra rubriker: Förståelse och intresse, 

framtida mål, svårigheter och att få bra betyg. 

5.2.1.1 Förståelse och intresse 

De flesta eleverna tycker att om ett ämne är roligt och intressant är det lätt att 

lära sig ämnet, men om det är ett svårt ämne blir det inte roligt att sitta och 

försöka lära sig ämnet som man inte förstår. Det framgår av följande två 

citat: 

Elev 5 (betyg E): ”När man läser något nytt som är svårt är 

det väldigt svårt att lära sig det som man inte förstår. Men 

när man förstår det man läser blir det lättare.” 

Elev 7 (betyg A): ”Jag tycker om kemin, det är väldigt 

roligt ämne, för mig det är enklare att plugga det jag 

förstår.” 

Elevernas svar visar att om eleven känner att de är bra i ett ämne tycker hen 

att det är roligt och lätt att lära sig ämnet, men om hen inte är bra på ämnet är 

det inte roligt att läsa detta. Eleven 5, som har betyg E, tycker att kemin är 

väldigt svårt ämne som hen inte förstår och därför inte är bra på ämnet. Det 

gör att kemi inte är roligt och det påverkar betyget. I hens fall är det 

förståelse av ämnet som gör hen motiverad. Elev 7, som har betyg A, visar 

sitt intresse för ämnet, hen känner sig bra, vilket gör detta roligt och lätt att 

lära sig.  

5.2.1.2  Framtida mål 

På frågan om hur elever gör för att bli mer motiverade att lära sig ämnet 

kemi, hade de som har högre betyg nästan alla samma svar, vilket är att de 

tänker på framtiden, de vill ha en bra utbildning för att få ett bra jobb. Detta 
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innebär att de har ett mål att nå. Här är exempel på svar från elever som har 

de högre betygen: 

Elev 1(betyg A): ”Det som motiverar mig är att jag alltid 

tänker att man behöver det till sin framtid, jag behöver 

mycket kunskap samt bra betyg för att kunna fortsätta till 

högskolan.” 

Elev 2 (betyg C): ”Jag tänker att jag vill nå mina mål, att få 

bra utbildning, samt att det är spännande och intressant att 

lära sig kemi.” 

För eleverna med högre betyg är det som motiverar dem mer att lära sig 

ämnet är tanken på deras framtiden och även intresse för ämnet. Båda 

eleverna ovan tycker att det är intressant att lära sig kemi, och att det behövs 

för att öka sina kunskaper och utveckla sig. 

5.2.1.3 Svårigheter 

Eleverna som hade lägre betyg i ämnet kemi har svårt att vara motiverade 

men de försöker läsa för att bara nå kunskapskravet. Det vill säga, de tvingar 

sig att lära sig ämnet för att bara kunna klara kravet för betyget E, att undvika 

misslyckande. Detta gör de genom att öva mycket och repetera de svåra 

begreppen, till exempel de kemiska tecknen. En del elever tycker att de 

förstår bättre när de sitter i grupper och diskuterar.  

Elev 8 (betyg E): ”När man inte kan så mycket om ämnet 

är det svårt att vara motiverad. Men jag försöker öva och 

repetera svåra begrepp för att klara mig.” 

Elev 4 (betyg E): ”Mina föräldrar säger alltid att jag måste 

läsa, så gör jag detta för att bara få godkänt i ämnet.” 

Elev 6 (betyg E): ”Det är svårt, men jag jobbar med mina 

vänner då blir det roligare och jag förstår bättre.” 

Eleverna som tycker att kemi är ett svårt ämne och det är inte lätt att lära sig 

försöker alltså hitta ett sätt att lära sig ämnet och nå kunskapskravet.  

Elev 8 visar exempel på att det kan vara svårt att lära sig eftersom hen inte 

vet så mycket om ämnet. Detta minskar motivationen, men hen tvingar sig att 

klara ämnet genom repetition. Elev 4 visar exempel på föräldrars press då de 

tvingar hen att läsa. Det hjälper till att klara ämnet, det vill säga att det ökar 

motivationen för lärandet. Elev 6 visar att motivationen ökar genom att jobba 

med vänner vilket hjälper att förstå bättre och klara ämnet. 
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5.2.1.4 Att få bra betyg 

En elev berättade att hen pluggade jättemycket på kapitlet salter och oxider 

för att klara provet, och då fick hen ett B för första gången på ett prov. Detta 

resultat tänkte hen aldrig att hen kunde få och det har motiverat eleven 

mycket. Därför vill hen fortsätta plugga på samma sätt för att behålla sitt 

betyg.  

Elev 9: ”Jag fick B betyg för första gång på provet, vilket 

motiverat mig jättemycket, då vill jag fortsätta på samma 

sätt.” 

Att få bra betyg i ämnet ökade elevs motivation, vilket uppmuntrade att lära 

sig mer för att stanna på samma nivå. Känslan av lyckande och bra resultat 

ökar intresse för lärande. 

5.2.2 Inverkan av laborationer på lärandet 

Laborationer spelar en stor roll i lärandet enligt eleverna, de tycker att det är 

den roligaste delen av ämnet och att det är den som skiljer ämnet kemi från 

andra ämnena. De här tankarna har nästan alla intervjuade elever, oavsett 

vilken nivå de är på. En elev uttryckte att laborationer är roligare än teori, att 

kunna göra observationer och erfarenheter är ett enklare och ett bättre sätt att 

lära sig.  

Elev 2 (betyg C): ”Att utföra en laboration är intressant och 

roligare än teori, man kan se vad som händer, och hjälper 

lättare att komma ihåg, detta är bra sätt att lära sig.” 

En del av eleverna tycker att det är roligt att jobba i grupp. Att testa och 

prova nya saker och se hur det går, är mycket bättre än att bara sitta och 

skriva.  

En elev med A betyg tycker att det är intressant med labb och lika viktigt 

som teorin. Att till exempel kunna se alkoholers egenskaper som 

brännbarhet, viskositet och lukt, och koppla det till teorin gör det tydligare 

samt lättare att förstå varför alla alkoholer inte går att dricka. 

Eleverna påpekade att de vill ha fler laborationer och filmer som är kopplade 

till teorin. Detta hjälper dem att förstå bättre samt ökar deras motivation. 

En elev anser att det är viktigt att alltid ha en laboration efter de viktiga delar 

i teorin då hjälper det mycket att förstå innehållet. 
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6 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag resultatet som framkommit ur studien, samt ger 

förslag på vidare forskning som kan förbättra studiens resultat. 

Undersökningen syftar till att undersöka vilka metoder lärare kan använda i 

sin undervisning för att motivera elever i klassrummet, samt på vilket sätt 

elevernas motivation påverkar deras lärande och resultat. Genom min analys 

har jag kunnat besvara följande frågeställningar:  

1. Hur resonerar lärarna kring sina didaktiska val i syfte att motivera 

eleverna i undervisningen? 

2. Hur påverkar motivationen elevernas lärande och deras resultat?  

6.1 Hur lärarna motiverar sina elever att lära sig kemi 

De intervjuade lärarna förklarade att de använder sig av olika metoder för att 

motivera sina elever. Lärarna förstärker elevernas inre och yttre motivation 

till ämnet så gott de kan, genom att skapa förutsättningar som gör eleverna 

nyfikna och intressanta att lära sig.  

Lärarna nämnde tre olika sätt för att öka motivationen till kemiämnet: 

1. Att använda laborativa inslag. 

2. Att anknyta kemi till vardagsnära situationer.  

3. Att berömma elevernas prestationer. 

Dessutom menar lärarna att de använder olika sätt att motivera eleverna 

beroende på elevernas intresse och förmåga att lära sig kemi. 

När det gäller det första sättet att motivera teorin med hjälp av laborativa 

inslag, använder läraren sig av sin erfarenhet om vad elever kan intressera sig 

för i kemi-klassrummet för att motivera dem att lära sig mer 

ämneskunskaper. Det vill säga, de arbetar med att förstärka elevernas inre 

motivation, att eleverna gör något som de är intresserad av att göra (Deci & 

Ryan, 2000).  

Det andra sättet att öka motivationen är att anknyta kemi till vardagsnära 

situationer genom att utgå utifrån elevernas erfarenheter och öka deras 

intresse för att lära sig mer. Detta stämmer med Oskarssons (2011) studie 

som visade att experiment och undersökningar, kopplingar till lokala 

händelser och vardagslivet leder till ökat intresse, en typ av inre motivation. 

Det kan också anknytas till Sjöbergs (2010) nyttoargument, som handlar om 

att använda kunskaper i naturvetenskap till nytta i vardagen i samhället 

Genom att anknyta kemin till vardagsnära situationer ökar elevernas 

kunskaper och hjälper dem att använda detta i deras vardagsliv.  
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Det tredje sätt att motivera eleverna genom att berömma dem sker genom att 

läraren lyfter fram kunskaper eleverna visat sig ha och förstärker värdet av 

detta lärande. Detta bidrar till att öka elevernas självförtroende och 

drivkraften som kommer inifrån; det vill säga, läraren förstärker elevernas 

inre motivation. 

Lärarna använder olika sätt och metoder för elever som är mindre 

intresserade av ämnet och har svårigheter att lära sig kemi. Detta sker genom 

att underlätta det som är svårt för dem, t.ex. att repetera, göra begreppslistor 

och annat, eller att pressa dem för att nå kunskapskravet (att få ett betyg). Det 

betyder att öka elevernas yttre motivation eftersom att göra något på grund 

av social press och få ett betyg är en yttre motivation (Deci & Ryan, 2000).  

Ytterligare ett sätt som läraren använder med svaga eleverna är att fokusera 

mer på det praktiska än det teoretiska, genom att låta dessa elever utföra mer 

laborationsarbete om det är möjligt, då det ökar elevernas intresse. Det vill 

säga, för att kunna nå den yttre motivationen som är betyget här, förstärker 

läraren den inre motivationen eftersom laborationen är en viktig metod för att 

stimulera intresse, njutning och att motivera eleverna att lära sig vetenskap 

enligt Hofstein och Lunetta (2003).  

6.2 Vad som påverkar elevernas lärande i ämnet kemi  

Enligt resultaten finns det olika orsaker som påverkar elevernas lärande. Den 

inre och den yttre motivationen har stor betydelse för elevernas lärande. 

Laborationsarbete och betyg spelar också en stor roll. Eleverna angav fem 

saker som påverka deras motivation:  

1. Lätt och roligt att lära sig. 

2. Svårt att lära sig.  

3. Social press.  

4. Betyget som ger tillgång till utbildning. 

5. Laborationsarbete. 

De som är intresserade av ämnet tycker att det är lätt och roligt att lära sig 

ämnet. De har en inre drivkraft som ökar deras vilja att lära sig. Detta 

stämmer med det som Deci och Ryan (2000) beskriver, att man gör något för 

att man tycker det är roligt och intressant är en inre motivation.  

Eleverna som inte är intresserade av ämnet kemi, tycker att det är svårt att 

lära sig det, men de är tvungna att lära sig på grund av sociala press. En del 

följer uppmaningar från sina föräldrar och pluggar för att få godkänt i ämnet. 

I dessa fall hjälper föräldrarnas press dem att öka deras lärande. En annan del 

av eleverna försöker hitta ett sätt att lära sig för att kunna få ett betyg genom 

t.ex. att repetera eller jobba med kompisar. Detta kan kopplas till Decis och 

Ryans (2000) studie som visar att yttre motivation handlar om att göra något 

på grund av social press, t. ex. att få ett betyg, att undvika misslyckas eller 

viljan att får bra jobb och bra betyg. Att jobba i grupparbete motiverar 
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eleverna eftersom det är roligare att jobba med andra, det vill säga de ökar 

sin inre motivation för att kunna nå den yttre motivationen, i detta fall 

betyget. Det är också möjligt att eleverna motiveras att lära sig 

naturvetenskapliga ämnen för att eleverna försöker skaffa sig den 

nödvändiga bakgrunden i ämnet för att kunna klara sig både i skolan och 

samhället. Det stämmer med Sjöbergs (2010) tankar kring att en 

naturvetenskaplig bakgrund är nödvändigt för att en person ska kunna delta i 

samhället.  

Det som en del av eleverna också uttryckte är att de tänker på sina framtid, 

de vill lära sig för att få bra betyg och möjlighet till en bra utbildning som 

leder till bra jobb. Den här tanken ökar deras viljan att lära sig, och detta mål 

de vill nå är exempel på en yttre motivation. Det är också en typ av de fyra 

motiveringar som Sjöberg (2010) pekar på, ekonomiargumentet, som handlar 

om att individer som har goda kunskaper i naturvetenskapsämnena har större 

möjligheter till arbete än de som inte har sådana kunskaper. 

Alla elever, oavsett om de är intresserade eller inte av ämnet, tycker också att 

laborationsarbete är roligt och intressant. Men eleverna som har svårighet att 

lära sig ämnet nämnde att laborationsarbete främjar deras lärande, att kunna 

se vad som händer i verkligheten och koppla detta till teorin ökar deras 

förståelse för ämnet och detta hjälper dem att lära sig bättre, vilket ökar deras 

inre motivation. Detta stämmer med Hofsteins och Lunettas (2003) studie 

som visar att i vissa kurser tycker studenter om laborationsarbete och att 

deras upplevelser av det har resulterat i positiva och förbättrade students 

attityd och intresse. 

6.3 Sambandet mellan motivation och elevernas resultat 

Resultaten i min studie visar på ett positivt samband mellan motivation och 

elevernas studieresultat. Att få bra betyg ökade elevers motivation att lära 

sig. Detta har en elev uttryckte under intervjun att när hen fick betyg B i 

ämnet för första gången uppmuntrade det eleven att fortsätta plugga för att 

behålla sitt betyg, det vill säga att det ökade sitt intresse för lärande alltså 

inre motivation. Det stämmer med det som har Oskarsson (2011) visat i sin 

studie, att intresset är kopplat till elevernas resultat. Oskarsson pekar på att 

goda resultat i början av läsåret leder till ökat intresse och tvärtom.  

Det kan också vara så att ökad motivation leder till bättre resultat, ju mer 

motivation eleven har, desto högre studieresultat får den, även för eleverna 

med inlärningsproblem (Ahl, 2014). Om man jämför elevernas betyg med 

deras uttalanden om ämnet ser det ut så att eleverna som beskriver ämnet 

kemi som roligt och intressant har betyg A eller C i ämnet. Det innebär att de 

har mer inre motivation jämfört med de som tycker att ämnet kemi är svårt 

och tråkigt att lära sig och har lägre betyg (E). En del av de som har högre 

betyg (A eller C) i ämnet uttryckte att de tänker på sin framtid, de vill ha en 

bra utbildning för att få ett bra jobb. Det innebär att de har mer yttre 
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motivation än de andra eleverna som har sämre studieresultat. Eleverna med 

inlärningsproblem och tycker att kemi är svårt kunde nå ämnets 

kunskapskrav och få betyg E genom den press som dem fick av sina lärare, 

föräldrar eller en annan orsak som är kopplad till sociala pressen, alltså yttre 

motivation. Både elever med högre eller lägre betyg nämnde att 

laborationsarbete ökar deras intresse och förståelse för ämnet vilket hjälper 

dem att lära sig lättare och få bättre betyg. 

6.4 Framtida studier 

I denna studie har 9 elever på olika kunskapsnivåer och 3 lärare intervjuats, 

för att få se hur lärarna kan öka elevernas motivation, och hur elevernas 

lärande påverkas av deras motivation. En del av eleverna hade svårigheter att 

lära sig ämnet och motivera sig för lärande, men de kunde hitta ett sätt att 

klara ämnet. En beredare undersökning skulle kunna utföras om det hade 

funnits längre tid för detta arbete. Förslaget är att utföra samma undersökning 

i flera skolor och intervjua flera lärare och elever för att kunna få beredare 

bild om motivationen i ämnet kemi. En enkätundersökning kunde vara bra 

för att få en djupare bild om vad eleverna upplever påverkar deras lärande i 

ämnet kemi, vilken i sin tur hjälper att utveckla undervisningen i kemi. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare  

1. Hur länge har du undervisat inom ämnet kemi?  

2. Har du lärarexamen? Lärarlegitimation? I vilka ämnen? 

3. Vilka kurser undervisar du i? 

4. På vilket sätt (föreläsning, grupparbete, enskilt arbete…) undervisar 

du i kemiämnet? Varför just detta ? 

5. Vilka metoder (filmer, presentationer, läroboken…) använder du i 

din undervisning? Varför just detta? 

6. Hur hjälper du eleverna att motivera sig att lära sig ämnet? 

7. Hur ändras elevernas prestation när du aktivt använder särskilda 

motiverande begrepp? 

8. På vilket sätt tror du laborationer påverkar elevernas motivation? 

9. Ge exempel på svåra begrepp inom kemin och hur du gör för att 

underlätta för eleverna att motivera sig att lära sig dessa? 

10. Hur gör du för att motivera de elever som inte verkar intresserade av 

kemi? Hur dessa angreppssätt fungerat?  

11. Blir eleverna mer eller mindre motiverade av varandra? Hur går det 

till? 

12. Kan du som lärare påverka hur eleverna påverkar varandra? Hur? 

13. Hur skulle du vilja ändra på undervisningen för att eleverna ska bli 

mer motiverade? 
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Bilaga 2 :  

Intervjufrågor till elever 

1. Hur länge har du gått i denna skolan? 

2. Trivs du i skolan? Varför/varför inte? 

3. Vad tycker du att göra på din fritid? 

4. Vilket är ditt favoritämne? 

5. Hur gör du för att bli mer motiverad att lära dig ämnen i 

allmänhet? 

6. Vad tycker du om ämnet kemi? M ändras otivera ditt svar. 

7. Tycker något inom kemin verkar intressant? 

8. Skulle du vilja veta något som har med kemi att göra som 

du hittills inte fått lära dig? 

9. Hur gör du för att bli mer motiverad att lära dig just ämnet 

kemi? 

10. Vilket stöd behöver du för att för att motivera dig mer?  

11. Vad tycker du om labbarbete? Spelar det någon roll för 

ditt lärande? Motivera. 

12. Hur skulle du vilja ändra på undervisningen för att du ska 

bli mer motiverad?  
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Bilaga 3  

Informationsbrev  
 

 

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

Mitt namn är Nadia Sarari och jag läser på Linneuniversitetet för att bli lärare 

i kemi och matte. Jag går sista terminen och kommer att göra ett 

examensarbete som handlar om motivation i ämnet kemi. Därför kommer jag 

att intervjua elever på högstadiet för att ta reda på 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 skrivas 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.  

Om ni som föräldrar inte vill att barnen blir intervjuade meddela mig så snart 

som möjligt i min mail. 

 

Med vänlig hälsning  

Nadia Sarari (lärarstuderande Linneuniversitetet)  

ns222pj@student.lnu.se 

 

 


