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Förord 

Under våren har vi skrivit vårt examensarbete i kemi för ämneslärarexamen vid Umeå 

universitet. Att skriva ett större arbete där vi har kunnat inrikta oss mot ett ämne som vi 

känner intresserar oss som lärare har varit otroligt lärorikt och spännande. Vi skulle vilja 

rikta ett tack till de lärare som vi varit i kontakt med och de elever som deltagit vår studie. 

Men framför allt vill vi tacka vår handledare Anders Hofverberg för hans tips och feedback 

under arbetets gång.



 
 

Sammanfattning 

Kopplingen mellan positiva emotioner och olika motivationstyper är ett område som är väl 

beforskat, men trots det finns det luckor. Syftet med denna studie har varit att studera 

korrelationen mellan positiva emotioner och olika motivationstyper i den laborativa 

kemiundervisningen, men även studera skillnader i dessa faktorer hos olika elevgrupper. För 

att svara på dessa frågor genomfördes en enkätstudie där elevernas positiva emotioner och 

motivationstyper för den laborativa kemiundervisningen undersökts. Resultatet av denna 

studie indikerar att det finns positiva korrelationer mellan de mer inre motivationstyperna 

och positiva emotioner, men även att det finns signifikanta skillnader i dessa faktorer hos 

olika elevgrupper. Vår studie bidrar till en djupare förståelse till lärare för hur elevers 

motivation hänger samman med deras emotioner och till vad lärare kan ha i beaktning i 

planeringen av laborativa moment.  

 
Nyckelord: laboration, kemi, Self Determination Theory (SDT) 

 

Engelsk titel: 

 

Relations Between Motivation Types and Emotions in the Upper 

Secondary Chemistry Laboratory  
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1. Inledning 

Under vår utbildning har en hel del tid spenderats i laborationssalen, både under vår 

gymnasietid och under vår tid som lärarstudenter. Som gymnasieelever ansåg vi att det var 

laborationstillfällena som gav kemiundervisningen dess speciella charm. Att praktiskt få 

använda kemin gjorde oss motiverade och bidrog till att vi uppfattade laborationer som en 

intressant och rolig del av kemiundervisningen. Att vi tyckte att laborationer var 

motiverande, intressant och roligt är en anledning till att vi senare valde en utbildning med 

kemiinriktning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi som lärare fått 

chansen att själva planera laborationer i förhoppning om att bidra till elevernas motivation 

och påverka dem till att se laborationen som intressant och rolig. Utifrån observationer från 

vår egen skoltid och från vår VFU-period har vi dock märkt att elevernas motivation för 

laborationer i kemi kan variera från elev till elev. En hög motivation tillsammans med att 

uppleva positiva emotioner vid utförande av en aktivitet är något som funnits ha positiva 

effekter på lärande (Winberg et al. 2014). Det kan därför vara av intresse att undersöka 

elevers motivation och emotioner gentemot laborationerna i kemiundervisningen för att 

sedan kunna nyttja den kunskapen vid planering av laborativa aktiviteter. 

 

Eftersom motivation är ett väldigt stort begrepp har vi i denna studie valt att begränsa oss till 

en motivationsteori, Self Determination Theory (SDT). SDT är en motivationsteori som 

behandlar olika motivationstyper som påverkar en individ när den utför en aktivitet. Dessa 

motivationstyper kategoriseras som inre motivation, yttre motivation och amotivation (Deci 

& Ryan 2008). Att SDT valdes av alla motivationsteorier beror på att SDT ger en möjlighet att 

kartlägga både vilken motivation en elev, samt vilken kvalitet motivationen har enligt teorins 

motivationstyper. Kopplingen mellan emotioner och motivation är ett väl beforskat område, 

där tidigare studier har visat att elevers motivationstyper tydligt kunnat kopplas ihop med 

positiva och negativa emotioner (Winberg et al. 2014). Trots detta finns det fortfarande nya 

områden att undersöka inom ämnet. Tidigare forskning har till exempel undersökt hur elever 

uppfattar laborationer i kemi (Håkansson 2016) och hur laborationer i kemi påverkar 

elevernas motivation (Figueiredo et al. 2016; Hofstein & Lunetta 2004). Däremot har vi inte 

sett att forskningen i samma utsträckning behandlat korrelationen mellan emotioner (i detta 

fall, intressant och roligt) och motivationstyper i den laborativa undervisningen i kemi, vilket 

kommer undersökas närmare i denna studie.  

 

I det svenska skolsystemet finns det två olika gymnasieprogram som obligatoriskt läser kemi. 

Dessa är naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. På grund av detta kan det vara 

intressant ur ett lärarperspektiv att veta ifall det finns några skillnader i motivationstyp och 

emotioner mellan de olika elevgrupperna för att bättre kunna anpassa undervisningen efter 
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elevernas behov. Denna jämförelse är något som inte heller hittats i tidigare forskning. Det är 

dessa luckor vi kommer att ha som mål att täcka i denna studie.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om gymnasieelevers motivationstyper och 

emotioner inom den laborativa kemiundervisningen. Vi kommer ur ett elevperspektiv 

genomföra en enkätundersökning för att svara på följande frågeställningar: 

 

 Hur ser korrelationen ut mellan elevernas motivationstyper och emotioner för 

kemilaborationer? 

 Vilka skillnader och likheter finns det i motivationstyper och upplevda emotioner för 

kemilaborationer mellan elever som läser kemi på olika program och i olika kurser? 

 

3. Bakgrund 

3.1 Laborativ undervisning 

Att laborera är något som är väldigt unikt för undervisningen inom de naturvetenskapliga 

ämnena. Laborationer i kemi involverar eleven i arbetssätt som ses som relevanta för att 

förstå hur naturvetenskapen fungerar (Wilkinson & Ward 1997). I ämnesplanen för kemi står 

det i ämnets syfte att kemiundervisningen ska bidra till att “eleverna utvecklar kunskaper om 

kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder” (Skolverket 2011). Kemi är ett ämne 

som grundas på ett samspel mellan teori och praktisk användning och undervisningen ska 

bistå med att utveckla de kunskaper, arbetssätt, användning av digitala verktyg och 

slutledningsförmågor som eftersträvas för att nå ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

Laborationer blir då ett användbart sätt för att utveckla de förmågor som eftersträvas av 

kemiundervisningen.  

 

När ordet laboration slås upp i ett uppslagsverk beskrivs det som “praktiskt 

naturvetenskapligt arbete, experiment, vanligen i undervisningssyfte” (Nationalencyklopedin 

2017). Laborationen beskrivs i denna definition som både experiment och praktiskt arbete 

och är en orsak till att det finns en förvirring kring själva begreppet laboration (Hult 2000). 

Hult vill, liksom vi, istället hålla isär begreppen experiment, laboration och praktiskt arbete i 

utbildningssammanhang. Experiment beskriver han som en aktivitet för att testa eller 

verifiera en tanke eller teori. Hult beskriver laborationen som ett bredare begrepp än 

experiment, utöver den experimentella delen kan även laborationen innebära att en 

illustration av en teori eller bara en insamling av data för att sedan mäta detta. Praktiskt 
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arbete är för Hult både experiment och laborationer, men även andra former av 

lärandeaktiviteter, såsom litteraturstudier, lektioner i Idrott och hälsa etc. med 

förutsättningen att den studerande inte enbart är aktiv som åhörare. Därför går det att se det 

som att laborationer innefattar praktiskt arbete, men allt praktiskt arbete är inte 

laborationer.  Laborationer kan därför ses som den aktivitet som utförs praktiskt för att 

samla in data eller för att pröva och testa teorier (Hult 2000). Eftersom denna studie syftar 

mot de aktiviteter eleverna utför praktiskt i laborationssalen är det denna definition för 

laborationer vi kommer använda oss av genom studien. 

3.1.1 Olika typer av laborationer 

Alla som har genomfört laborationer under sin skolgång kan nog instämma i att alla 

laborationer inte är likadana.  Ett sätt att skilja laborationer åt är beroende på hur öppna eller 

slutna dessa är. För att benämna hur öppen en laboration är används termen frihetsgrader. 

Det finns fyra frihetsgrader, 0, 1, 2 och 3 (Kurten-Finnäs 2008). Laborationer med 

frihetsgrader 0 eller 1 ses som slutna, dessa brukar även benämnas som 

“kokbokslaborationer” eftersom det bara är att följa dessa laborationer steg för steg som i en 

kokbok. Laborationer med frihetsgraderna 2 eller 3 ses som öppna, där eleven får komma på 

tillvägagångssätt själv (Kurten-Finnäs 2008).  

 

Berg et al. (2003) visar i deras studie som utfördes på universitetsstudenter att öppna 

laborationer har många positiva effekter på studenter jämfört med slutna.  De studenter som 

utfört öppna laborationer visade jämfört med studenter som utfört slutna laborationer en 

högre grad av reflektion vilket gav dem en djupare förståelse för laborationen. Dessa 

studenter var också generellt mer positiva gentemot laborationen, samt var villiga att lägga 

ner mer tid på dem jämfört med de som utfört slutna laborationer - detta styrks även av 

Lindahl (2003) som gjorde en liknande studie på högstadieelever. Eftersom deras studier 

beskriver att öppna laborationers påverkan på eleverna är densamma för både 

universitetsstudenter och högstadieelever är det högst troligt att det samma även gäller för 

gymnasieelever, vilket är relevant för denna studie. Kurten-Finnäs (2008) har även lyft fram 

att öppna laborationer gör att eleverna uppfattar laborationerna som intressantare och 

roligare. Slutna laborationer kan göra att elever riskerar tappa motivationen för ämnet 

eftersom eleverna ser det som att laborationen utförs efter lärarens villkor (Lindahl 2003). 

Slutna laborationer kan även uppfattas som tråkiga (Hofstein & Lunetta 2004). Att öppna 

laborationer uppfattas generellt som roligare än de slutna är något som även vi upplevt under 

vår skolgång. De öppna laborationerna krävde en högre aktivitetsnivå och utmanade en på ett 

sätt som de slutna laborationerna inte gjorde. Öppna laborationer gav därför en större 

tillfredsställelse när ett resultat uppnåddes eftersom lösningen var ens egen.  
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3.2 Motivation 

Ryan och Deci (2000) definierar motivation som att vara påverkad att utföra en aktivitet, 

medvetet eller inte, för att nå ett mål. Motivation handlar inte bara om hur en persons 

engagemang till att utföra en aktivitet, utan också till de bakomliggande orsakerna till att 

personen utför aktiviteten. En individs motivation för en aktivitet påverkas av en rad olika 

faktorer som exempelvis intresse, nyfikenhet eller belöningar (Ryan & Deci 2000). 

  

Det finns en mängd olika motivationsteorier som beskriver begreppet motivation ur olika 

perspektiv (Shunk 2008). Den teori som valts att fokuseras på i denna studie är 

motivationsteorin Self Determination Theory, SDT. SDT är en populär teori i forskning kring 

motivation och är en av de mest omfattade och empiriskt stödda motivationsteorierna 

(Shunk 2008). SDT kan beskriva de bakomliggande motivationstyperna i lärandeprocessen 

och är tillämpbar rent praktiskt (Guay et al. 2008). SDT inriktar sig även på motivationens 

orsak och kvalitet, istället för orsak och kvantitet, som andra tidigare motivationsteorier mer 

utgått från (Guay et al 2008; Ryan & Deci, 2008). Genom att SDT ger ett perspektiv på 

motivationens kvalitet, genom dess fem olika motivationstyper (sex om avsaknaden av 

motivation räknas med), kan vi med hjälp av SDT värdera en persons motivation och därmed 

finna samband och skillnader mellan motivationstyper och emotioner med hjälp av 

statistiska analysmetoder.  Andra senare definierade motivationsteorier kan också sägas 

behandlar motivationens kvalitet till viss del, t.ex. Achivement Goal Theory (AGT) (Senko 

2016), Attribution Theory (AT) (Graham & Taylor 2016) eller Expectancy Value Theory 

(EVT) (Wigfield et al. 2016). AGT beskriver mastery goals och performance goals, där 

mastery goals kan ses som det som genererar motivation av högre kvalitet (Senko 2016). I AT 

kan motivationens orsaker delas upp i tre grundläggande dimensioner; stabilitet, plats och 

kontroll, där motivationens kvalitet och kvantitet påverkas av hur individen upplever dessa 

tre (Graham & Taylor 2016). EVT lägger sin grund utifrån två huvudfaktorer som avgör en 

individs motivation, dessa är ”tro på att lyckas” och ”uppgiftens värde” (egna översättningar) 

(Wigfield et al. 2016). SDT skiljer sig från dessa teorier på flera områden (se 3.2.1), men den 

huvudsakliga skillnaden är den redan färdiga indelningen av motivationstyper, d.v.s. den har 

en omfattande utarbetad skala för motivationens kvalitet. Det som fick oss att välja SDT över 

de andra motivationsteorierna var därför SDT:s utarbetade och mer nyanserade skala för 

motivationens kvalitet.     

3.2.1 Self Determination Theory 

En central del inom SDT är att en persons motivationstyp och kvalitet av motivation kan 

påverkas beroende på om tre specifika psykologiska behov tillfredsställs (Deci & Ryan 2008). 

Dessa behov är: 
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 Autonomi: Beskrivs som förmågan att göra ett eget val och känna ansvar. Innebär att 

de skäl en individ har och de val den gör för att utföra en handling kommer från en 

själv. 

 Kompetens: Individen som utför handlingen känner sig tillräcklig i sin kunskap för att 

klara uppgiften och nå målet. 

 Samhörighet: Individen upplever sig tillhöra en grupp där denna är bekväm. En 

aktivitet som uppfyller samhörighetsbehovet kommer därför kännas mer meningsfull 

för individen. 

  

 Ju mer behoven stimuleras desto mer kommer motivationstypen att gå från mer yttre till 

mer inre (se figur 1). Att stimulera dessa behov har i flera fall visat sig ha en stor betydelse för 

att bibehålla en persons inre motivation samt utveckla en persons motivation från att vara 

yttre motiverad till mer inre motiverad. Exempel på sådana handlingar som stimulerar de 

psykologiska behoven och som främjar inre motivation kan vara feedback samt utmanande 

och självstyrande uppgifter eftersom dessa har egenskaper som ökar personens känsla av 

kompetens, autonomi och samhörighet. Begränsningar av behoven tenderar i sin tur till att 

underminera inre motivation. Genom externa faktorer som yttre belöningar, hot, 

utvärderingar, deadlines och direktiv begränsar de personens självstyre eller tar bort 

meningen med att utföra uppgiften. Det är i dessa fall motivationen övergår till en mer yttre 

motivation (Ryan & Deci 2000). 

 

 

Figur 1: Taxonomi för motivationstyper inom SDT (baserad på Ryan & Deci, 2000, s. 61) 

 

SDT beskriver olika motivationstyper som en individ kan ha när den utför en handling. Dessa 

kategoriseras som inre motivation, yttre motivation och amotivation (Ryan & Deci 2000).  

Det som tillfördes med SDT till skillnad från tidigare syn på inre och yttre motivation är att 
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SDT fördelar yttre motivation i fyra olika typer av yttre motivation: externt reglerad, 

introjicerad, identifierad och integrerad (se figur 1). De olika typerna av motivation hänvisar 

till om en person genomför en aktivitet på grund av en inre självuppfyllelse (inre motivation), 

på grund av en extern påverkan (yttre motivation) eller saknar motivation för att sätta sig in i 

aktiviteten (amotivation) (Deci & Ryan 2008). I denna studie ligger intresset i att studera 

elevernas olika typer av motivation (inte avsaknaden av den), därför kommer inte 

amotivation behandlas i studien.  

 

Alla typer av motivation påverkas av aktiviteten och är kontextbunden (Ryan & Deci 2000). 

Ett exempel kan vara två elever med stort intresse för kemi som i allmänhet är motiverade att 

arbeta med det, men eftersom motivation är kontextbundet kommer de troligtvis ha olika 

intresseområden inom själva ämnet och vara olika motiverade i olika delmoment. Därför 

kommer vissa delmoment i ämnet vara mer tilltalande och vissa mindre tilltalande. I och 

med detta sätts det som Ryan och Deci (2000) skriver in i ett perspektiv; människor kan vara 

olika motiverade för olika aktiviteter. 

3.2.2 Inre och yttre motivation 

Att vara inre motiverad innebär att en aktivitet eller uppgift inleds utifrån en inre vilja av att 

aktiviteten upplevs som utmanande, rolig eller intressant. Att vara inre motiverad beror inte 

bara på ifall en person har en inre vilja för en aktivitet, det beror även på att aktiviteten i sig 

måste vara tilltalande och inre uppfyllande för personen (Ryan & Deci 2000).  

 

Yttre motivation definieras som att en individ utför en aktivitet på grund av en extern 

påverkan, vilket kan ses som motsatsen till inre motivation (Ryan & Deci 2000). De olika 

typerna av yttre motivation som beskrivs från mest till minst yttre motiverade av Ryan och 

Deci (2000) är: 

 

● Extern reglering: Innebär att en uppgift eller aktivitet utförs för att undkomma straff 

eller få belöning. Exempelvis en elev med en externt reglerad motivationstyp som gör 

sina uppgifter för att slippa skäll från läraren. 

● Introjicering: Innebär att en individ utför en aktivitet på grund av ens självkänsla, 

den är främst kopplad till känslan av stolthet. Det innebär att en känsla av skuld eller 

ångest vill undvikas för att inte uppgiften utförts. 

● Identifiering: Innebär att en individ har kommit underfund med och värdesätter 

betydelsen av utförandet hos en aktivitet. Exempelvis en elev som anstränger sig i 

skolarbetet för att kunna komma in på en önskad utbildning. 
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● Integrering: Innebär att betydelsen av en aktivitet fullt ut identifierats och ses som 

sin egen. Den mest autonoma klassen av yttre motivation, men klassas fortfarande 

som yttre motivation eftersom att skälen till utförandet av aktiviteten är grundad i en 

yttre källa.  

 

En central del för yttre motivation inom SDT är att en individs typ av motivation inte är fast 

utan kan internaliseras, d.v.s. utvecklas och förändras.  Internalisering syftar till 

införlivandet av andras tankar och värderingar i sig själv. Detta innebär att desto mer orsaker 

för ens agerande internaliseras, desto mer kommer ens yttre motiverade handlingar upplevas 

komma från en själv. Därför tillfredsställs de tre psykologiska behoven mer ju närmare inre 

motivation man kommer på denna motivationsskala (se figur 1). Detta betyder inte att varje 

motivationssteg måste gås igenom, utan att skälen kan internaliseras från vilken del av 

motivationsskalan som helst, allt beroende på tidigare erfarenheter och/eller andra faktorer 

(Ryan & Deci 2000).  

 

Betydelsen av att behoven stärks har också visat sig ha en påverkan på de olika typerna av 

yttre motivation. Tidigare studier har kunnat visa att prestation (Miserandino 1996), lärande 

(Grolnik & Ryan 1987) och psykologiskt välbefinnande (Sheldon & Kasser 1995) ökar i grad 

med motivationstypen. I de studierna som nämns tenderar de mer yttre motivationstyperna 

(extern reglering och introjicering) som inte har lika stor uppfyllelse av de centrala behoven 

att påverka elever negativt. Lågt intresse, lågt engagemang, bortförklaringar och ångest var 

exempel på konsekvenser som de yttre motivationstyperna korrelerades till. De typerna av 

yttre motivation där de tre psykologiska behoven är stimulerade till en högre grad 

(identifiering och integrering) har visat sig korrelera med mer positiva effekter som 

exempelvis att hantera motgångar bättre och positiva emotioner för aktiviteten (Ryan & Deci 

2000). 

3.3 Emotioner  

I denna studie har vi valt att klassificera elevernas uppfattning av att laborationer är 

intressanta och roliga som emotioner. Emotioner kan beskrivas som inre sammanhängande 

responser hos en individ, som är till följd av en särskild betydelsefull, inre eller yttre, 

händelse för denne (Winberg et al. 2014). Dessa responser som ses som emotioner omfattar 

fem olika komponenter där två av komponenterna är motivation och känslor (Scherer 2005). 

Ett vanligt missförstånd är att begreppet emotion används synonymt med känsla. En känsla 

bör istället bara ses som en av fem komponenter i de mer komplexa emotionerna (Scherer 

2005). Detta betyder att känslor bara är en del av emotionerna. Att uppleva något som roligt 
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kan uppfattas som en emotion, där glädjen som uppstår av ”roligheten” är 

känslokomponenten och drivet att fortsätta aktiviteten motivationskomponenten. 

 

Emotioner kan bli klassificerade efter två dimensioner som: positiva-aktiverande, negativa-

deaktiverande, positiva-deaktiverande och negativa-aktiverande, där den positiva-negativa 

dimensionen beskriver hur individen uppfattar händelsen och den aktiverande-

deaktiverande dimensionen syftar till huruvida individen kommer lägga energi på fortsatt 

engagemang eller inte. Detta kan även ses som att emotioner antingen stimulerar en persons 

motivation eller minskar den (Pekrun et al. 2002). Emotionerna att finna något som 

intressant eller roligt är något som tidigare studier definierat som positiva-aktiverande 

emotioner (Winberg et al. 2014). Eftersom vår studie delvis syftar till att studera sambandet 

mellan elevers positiva emotioner för laborationer och deras motivation för dem, har vi också 

valt att definiera elevers uppfattning att laborationer är roliga respektive intressanta som 

positiva-aktiverande emotioner. Därför kommer vi bara undersöka de positiva-aktiverande 

emotionerna i denna studie.  

3.3.1 Förhållandet mellan motivation och emotion 

Det råder ingen tvekan om att emotioner och motivation går ihop, att Scherers (2005) 

definition av emotioner har en motivationsaspekt gör saken ännu klarare. Emotioners 

motivationsaspekt skapas av individens kognitiva bedömning av situationen och går mot den 

riktning och den intensiteten som individen anser behövs. Emotioner driver och koordinerar 

därmed handlingar (Winberg et al. 2014). Aktiverande och deaktiverande emotioner är till 

exempel definierade genom deras förmåga att stimulera eller minska en individs motivation 

(Pekrun et al. 2002). Med detta sagt kan direkta kopplingar dras mellan emotioner och 

motivation.   

 

En väsentlig del i SDT är att en persons inre motivation för en aktivitet är baserad på positiva 

emotioner som uppkommit vid utförande av aktiviteten tidigare eller för de positiva 

emotioner som uppkommer just vid utförandet (Ryan & Deci 2000). Positiva-aktiverande 

emotioner såsom att tycka något är roligt eller intressant stimulerar en persons inre 

motivation (Pekrun et al. 2002). Ju mer en person drivs av de mer inre motivationstyperna, 

desto mer positiva emotioner kommer personen att uppleva vid just den aktiviteten 

(Vallerand et al. 1989). Dessa emotioners inverkan på inre motivation beskrivs också av Ryan 

och Deci (2000), som nämner att en vanlig metod att mäta inre motivation är att undersöka 

individers självvärderingar av intresse och hur roliga de tyckte aktiviteten var. Även inom de 

identifierade och integrerade typerna av yttre motivation, som inte i sig själva är drivna av 



9 
 

positiva emotioner, kan positiva emotioner uppstå efter att skälen till att utföra handlingen 

format sig på ett sådant sätt att de upplevs komma från sig själv (Ryan & Deci 2000).   

 

Som tidigare nämnts är de tre olika psykologiska behoven kompetens, samhörighet och 

autonomi en central del i SDT. När något/några av dessa tre behov är uppfyllda kan de väcka 

positiva emotioner hos individen (Winberg et al. 2014). Emotioner kan ses som både utfall 

och mål i SDT. Det som menas med detta är att en individ med en inre motivation för en 

aktivitet kommer väcka positiva emotioner vid utförandet av denna. Det är även dessa 

positiva emotioner som kan vara målet för individen, vilket leder till inledning eller fortsatt 

utförande av aktiviteten (Winberg et al. 2014). Det har även visats att elevers positiva-

aktiverande och negativa-deaktiverande emotioner korrelerar med vissa typer av motivation. 

De positivt-aktiverande emotionerna har korrelerats med de mer inre motivationstyperna 

och de negativt-deaktiverande emotionerna har korrelerats med de mer yttre 

motivationstyperna (Winberg et al. 2014). Vad som blir av intresse att undersöka och som 

troligen skiljer vår studie från tidigare studier är hur förhållandet mellan motivationstyperna 

och emotioner ser ut hos gymnasieelever inom den laborativa kemiundervisningen i Sverige. 

Genom studien namnges positivt-aktiverande emotioner som positiva emotioner, där den 

aktiverande dimensionen är underförstådd. 

3.4 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer tidigare forskning som är relevant för detta arbete att 

presenteras. 

 

Levesque et al. (2004) har visat att de mer inre motivationstyperna korrelerar med 

välmående. De har även visats korrelera med ett upplevande av fler positiva emotioner i 

skolan (Vallerand et al. 1989), samt högre betyg och bättre praktisk kunskap i laboratoriet 

(Jurisevic et al. 2012). Winberg et al. (2014) visade att svenska gymnasieelevers positiva-

aktiverande och negativa-deaktiverande emotioner inom matematikundervisning till stor 

utsträckning kunde förklaras av deras motivationstyp och uppfattat lärande. Elever tycker att 

laborationer är viktigt för deras lärande i kemin, samt att laborationerna bidrar till deras 

motivation att studera kemi (Figueireido et al. 2016; Hofstein & Lunetta 2004). Studier visar 

också på att elever tycker laborationer är roligt (Hofstein & Lunetta 2004) och anser att deras 

intresse för ämnet ökar av laborationer (Hofstein & Lunetta 2004; Broman et al. 2011). 

Abrahams (2009) visade däremot i sin studie som var gjord på 11–16-åringar att praktiskt 

arbete bara hjälper till att skapa engagemang under en kortare tid och inte till att göra 

eleverna mer motiverade eller intresserade för ämnet i det långa loppet. Håkansson (2016) 
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lyckades inte heller visa att laborationerna bidrar till ett ökat intresse för kemi.  

 

För att studera SDT:s motivationstyper kvantitativt är Academic Self Regulation 

Questionnaires (SRQ-A) och Academic Motivation Scale (AMS) de två mest använda 

enkätformerna (Guay et al. 2008). SRQ-A utarbetades av Ryan och Connell (1989) och mäter 

till vilken utsträckning elever styrs av de olika motivationstyperna i SDT (inte amotivation). 

SRQ-A har visats ha god reliabilitet och validitet i dess användning i Nordamerika och 

Europa (Guay et al. 2008). För att även kunna mäta amotivation rekommenderas 

enkätformen AMS. Eftersom denna studie endast fokuserats på elevernas motivationstyper 

(inte avsaknaden av motivation) valdes därför enkätformen SRQ-A. Exempel på studier där 

SRQ-A är använd i är: Gero et al. (2016) som använde sig av en variant av SRQ-A för att finna 

skillnader mellan olika elevgruppers motivationstyper för en laborativ kurs inom fysiken. Här 

kunde de visa på skillnader mellan elevgruppernas inre motivation. Även Levesque et al. 

(2004) använde sig av SRQ-A för att göra en jämförande studie mellan tyska och 

amerikanska universitetselever. Här översattes även enkäten till tyska. De lyckades visa att de 

tyska studenterna kände sig signifikant mer autonoma, men minde kompententa än de 

amerikanska studenterna. Winberg et al. (2014) använde också delar av SRQ-A i deras 

undersökning, där översatt till svenska. Dessa studier visar att SRQ-A har kunnat användas 

för att mäta elevers motivationstyper, samt för att jämföra olika elevgrupper vilket svarar mot 

denna studies frågeställningar.   

 

Det vi kan se från tidigare forskning är hur intresse hör ihop med laborationer, hur 

laborationer påverkar elevers motivation och hur motivation korrelerar med emotioner. Vi 

kan även urskilja att flertalet studier där jämförelser på olika elevgruppers motivationstyper 

har gjorts. Det vi vill undersöka, som vi inte hittat i tidigare forskning, är hur emotioner och 

motivationstyper korrelerar med varandra för den laborativa kemiundervisningen i den 

svenska gymnasieskolan, samt undersöka skillnader i dessa faktorer hos de olika 

elevgrupperna som obligatoriskt läser kemi. 

 

4. Metod 

Enligt Stukát (2005) är det forskningsfrågorna som ska bestämma metodvalet och inte 

tvärtom. För att kunna svara på studiens frågeställningar har en enkätstudie där kvantitativa 

data samlas in valts att genomföras. Detta eftersom vi ville samla in data från ett flertal elever 

där data skulle beskriva frekvenser av elevers åsikter. För båda dessa ändamål passar en 

kvantitativ enkätstudie beskriver Trost (2016). En till fördel med att göra en 
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enkätundersökning är enligt Stukát (2005) att många fler kan nås ut till på kort tid vilket var 

precis vad vi behövde.  

 

Svarsalternativen på enkäten var av typen flervalsfrågor med fasta svarsalternativ av typen 

“Likert skalor”. Svarsalternativ av typen ”Likert skalor” ger oss som undersökare kvantitativ 

data samtidigt som de beskriver en grad av känsla och ger en differentiering mellan olika 

elevsvar (Cohen 2011). Cohen (2011) beskriver vidare att dessa typer av skalor passar särskilt 

bra för att mäta personers åsikter, vilket var exakt det som var målet. Med hjälp av data 

genererat från svarsalternativen kunde vi studera om vissa av elevernas emotioner korrelerar 

med en viss motivationstyp ur SDT. Vi kunde även urskilja skillnader mellan de olika 

elevgrupperna med hjälp av statistiska analyser, vilket svarar mot det syfte och de 

frågeställningar som vi har haft för avseende att skaffa belägg för. 

4.1 Utformning av frågor 

I enkäten användes en 5-gradig skala för att rangordna svarsalternativen. Genom att använda 

en 5-gradig skala kan svarsalternativen delas upp i tre olika klasser, för, emot och neutral. 

Fördelen med detta är att det genererar en mittpunkt som gör att deltagare som inte är 

insatta i ämnet eller saknar åsikt inte behöver pressas till att göra ett ställningstagande. Detta 

ökar reliabiliteten och validiteten hos enkäten (Krosnick et al. 2010; Cohen 2011). Cohen 

(2011) redogör för att det optimala antalet svarsalternativ för en reliabel och valid studie 

ligger mellan 4-7 alternativ. Ett problem med att välja ett udda antal svarsalternativ är enligt 

Cohen (2011) att många svar tenderar att hamna kring mittpunkten. Ett sätt att kringgå detta 

är att använda en skala med jämnt antal svarsalternativ, men en följd av detta är försämrad 

reliabilitet på grund av att de som verkligen vill svara i mitten inte har möjlighet till detta. 

Eftersom vi ville göra vår undersökning så reliabel som möjligt valdes på grund av detta en 

udda skala.  

 

De svarsalternativ som använts i enkäten är “håller inte med, håller delvis inte med, varken 

eller, håller delvis med och håller med”. Samtliga alternativ har en textförklaring vilket valdes 

att ha med på grund av att Cohen (2011) beskriver att svaren blir mer reliabla ifall de 

deltagande vet precis vilken slags grad de svarar på. Detta kan bli ett problem ifall det bara 

finns en förklaring av alternativen vid ändpunkterna eftersom att respondenten inte vet vad 

de andra svarsalternativen står för. Vi har även försökt att undvika extrempunkter i våra 

svarsalternativ eftersom många undviker att svara vid extrempunkter utan hellre svarar 

någonstans närmare mitten, detta beskrivs av Cohen (2011) som “the central tendency”. 

Därför valdes ändpunkterna “håller inte med” och “håller med” istället för “håller inte alls 

med” och “håller helt med”, där de senare alternativen kan ses som extrema alternativ. För 
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att kunna göra statistiska undersökningar av svaren beskriver även Cohen (2011) att 

svarsalternativen i en “rating scale” måste ha egenskapen att det är jämna steg mellan 

svarsalternativen, samt att det finns en tydlig nollpunkt. Därför valdes just svarsalternativen 

“håller inte med, håller delvis inte med, varken eller, håller delvis med och håller med”, vilka 

vi anser har just de egenskaperna.  

 

Enkäten konstruerades efter tre olika delar. Den första delen (del 1) består av 

informationsfrågor som syftar till att ta reda på vilket program och vilken kurs eleverna läser. 

Den andra delen (del 2) behandlar frågor gällande elevernas emotioner, det vill säga hur 

roligt respektive intressant de tycker det är att laborera i kemi. Den sista och tredje delen (del 

3) behandlar i sin tur frågor med hjälp av SRQ-A som kan kopplas till elevernas motivation. 

För de första två delarna av enkäten är frågorna konstruerade av oss själva, medan för del 3 

är frågorna hämtade och direkt översatta från Ryan och Connells (1989) utformning av SRQ-

A. För fullständig enkät, se bilaga 1.  

4.1.1 Del 1 

En av frågeställningarna i denna studie var att studera eventuella likheter och skillnader i 

motivation och emotion mellan olika elevgrupper. Därför utformades en frågedel i enkäten 

som behandlade bakgrundsinformationen om informanterna, d.v.s. vilket program och vilken 

kurs eleverna läser. Bakgrundsinformationen låg till grund för indelningen av elevgrupperna 

som analyserades i studiens andra frågeställning. 

4.1.2 Del 2 

Eftersom studien fokuserar på de två emotionerna att något upplevs som roligt respektive 

intressant fokuserades enkätfrågorna i del 2 på detta, där eleverna svarade på hur roligt och 

intressant de tycker det är att laborera på kemin.  

4.1.3 Del 3 

För denna del i enkäten användes svenska översättningar till Ryan och Conells (1989) SRQ-

A. I denna enkätform ställs “varför”-frågor angående beteenden som är relaterade till skolan. 

Till varje fråga presenteras en rad olika påståenden där alla representerar en av fyra 

motivationstyper: extern, introjicerad, identifierad/integrerad och inre motivation. Eftersom 

integrerad motivation och identifierad motivation ligger väldigt nära varandra har Ryan och 

Connell (1989) valt att ta med dem i en gemensam punkt. Påståendena hämtades, översattes 

och klassificerades utifrån Ryan och Connells (1989) SRQ-A, där påståendena redan var 

klassificerade efter motivationstyp. Påståendena som vi översatt jämfördes även med den 
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svenska översättningen som användes av Winberg et al. (2014)1 för bättre validitet. Frågorna 

som berör detta var enkätfrågorna i del 3 och presenteras nedanför i Tabell 1. “Varför”-frågan 

som ställdes till detta var “När jag laborerar i kemi, gör jag det för att…”. 

 

Tabell 1: Klassificering av påståenden hämtade från SRQ-A (Ryan & Connell 1989). 

Motivationstyp Påståenden från SRQ-A 

Extern (följa regler, undvika bestraffning) För att läraren inte ska bli arg 

För att min labbgrupp inte ska bli sura på 
mig 

För att jag måste 

Introjicerad (visa sig bra för andra och sig själv, 
undvika att verka dålig) 

För att läraren ska tycka att jag är en 
duktig elev 

För att jag skulle få dåligt samvete om jag 
inte skulle göra det 

För att andra ska tycka att jag är duktig 

Identifierad/integrerad (viktigt för en själv) För att jag vill förstå ämnet bättre 

För att jag vill lära mig nya saker 

För att jag tycker att det är viktigt med 
laborationer 

För att få bra betyg 

Inre (inre självuppfyllelse) För att det är kul 

 

4.2 Genomförande & urval 

När enkäten genomfördes var minst en ansvarig för studien på plats. Enligt Cohen (2011) 

finns det flera fördelar för studien med att vara närvarande, exempelvis ger det möjlighet till 

att träffa deltagarna, presentera arbetet, svara på eventuella frågor och samla in all data vid 

ett tillfälle, samt att det tenderar till att bli en bättre svarsfrekvens. 

                                                             
1 Winberg, Mikael; 2017, muntlig kommunikation 28 april.  
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En webbenkät valdes att göras istället för en i pappersformat eftersom svaren direkt kunde 

sammanställas i ett Exceldokument utan att behöva avkodas, samt för att det var ekonomiskt 

fördelaktigt. Enkäten kunde med enkelhet göras på både dator och smartphone. Risken med 

att göra en webbenkät är att svaren kan tendera att bli mer oseriösa (Cohen 2011), vilket vi 

hoppades på att minimera genom att finnas på plats då enkäten utfördes i de olika klasserna. 

Innan enkäten gavs ut genomfördes en pilotstudie där frågorna och presentationen av 

enkäten kunde testas. I pilotstudien deltog 18 blivande låg- och mellanstadielärare som läste 

kemi. Fördelen med att göra en pilot är att kommentarer kan samlas in om enkätens struktur 

och om hur frågorna tolkas. Detta gör datainsamlingen mer valid och reliabel (Cohen 2011). 

Inga förändringar av enkäten gjordes efter pilotstudien eftersom feedbacken var övertygande 

positiv.  

 

Urvalet av elever för själva enkäten bestod av ett bekvämlighetsurval av gymnasieelever från 

två städer av olika storlek från olika delar av landet. Den ena staden klassas som en storstad 

och den andra som en stad (Nationalencyklopedin 2017). Totalt medverkade 212 elever från 

11 olika klasser, varav 94 av de eleverna kom i från den större staden. Kravet på eleverna var 

att de antingen skulle läsa kurserna Kemi 1 eller Kemi 2 och ha laborerat i dessa. Detta urval 

syftar till att göra studien mer representativ för kemielever på gymnasieskolor runt om i 

Sverige. Deltagandet har skett frivilligt under ordinarie lektionstid. Presentation och 

genomförande av enkäten tog ca 10 minuter att genomföra per klass.   

4.3 Gruppering 

För att besvara studiens andra frågeställning som behandlar skillnader mellan elevgrupper 

behövde vi bestämma vilka grupper från vårt urval som skulle jämföras. Från de 11 klasserna 

som deltog kunde tre elevgrupper urskiljas. Dessa var teknikeleverna (Kemi 1), 

naturvetenskapseleverna (Kemi 1) och naturvetenskapseleverna (Kemi 2). Följande 

jämförelser valdes ut: teknik (Kemi 1) mot naturvetenskap (Kemi 1), samt naturvetenskap 

(Kemi 1) mot naturvetenskap (Kemi 1). Dessa elevgrupper valdes att jämföras på grund av att 

de antingen hade program eller kurs gemensamt vilket vi tyckte resulterade i de mest rättvisa 

jämförelserna.  Av de 208 svaren som valdes att analyseras (se resultat) var 44 av dessa 

teknikelever som läser Kemi 1, 67 naturvetenskapselever som läser Kemi 1 och 97 

naturvetenskapselever som läser Kemi 2.  
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4.4 Analysmetod 

För analys av empirin som genererades av enkätundersökningen användes kvantitativa 

analysmetoder. Eftersom svarsalternativen i enkäten är klassificerade från “Håller inte med” 

till “Håller med” har värdesättningen av svarsalternativen skett på följande sätt: 

 

Tabell 2: Värdesättning av svarsalternativ 

Svarsalternativ Håller 

inte med 

Håller delvis 

inte med 

Varken eller Håller delvis 

med 

Håller med 

Värde 1 2 3 4 5 

 

Värdena 1-5 sattes eftersom det gav oss användbara värden för att kunna utföra statistiska 

analyser. De enskilda elevsvaren har därefter sammanställts som ett medelvärde för varje 

motivationstyp (extern, introjicering, identifiering/integrering och inre motivation) och 

emotion (roligt respektive intressant). Ett högre medelvärde visade att eleven mer kunde 

identifiera sig vid den motivationstypen eller emotionen. 

 

Ett undantag för värdesättningen gjordes för enkätfråga 4 i del 2. I denna fråga skiftades 

värdesättningen. “Håller inte med” som i övrigt värderats som 1 kom att ändras till 5. 

Anledningen till detta var att enkätfråga 4 skulle mäta hur “roligt” eleverna upplever att 

laborationer är men frågan är ställd som en motsats till enkätfråga 1 i del 2. I enkätfråga 1 

skulle de svara på hur roligt de tycker att laborationer är medan i enkätfråga 4 skulle de svara 

på hur tråkigt de tycker att laborationer är. På grund av att frågan är omvänd behövde 

värdesättningen vändas. 

 

Tabell 3: Beskrivning av analysmetoder för syfte och frågeställning 

Frågeställning Hur ser korrelationen ut 

mellan elevernas 

motivationstyper och 

emotioner för 

kemilaborationer? 

Vilka skillnader och likheter finns 

det i motivationstyper och upplevda 

emotioner för kemilaborationer 

mellan elever som läser kemi på 

olika program och i olika kurser? 

Analysmetod Korrelationsanalys 

mellan motivationstyper 

och emotioner 

T-tester mellan motivationstyper och 

emotioner för olika elevgrupper 
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För att besvara den första frågeställningen gjordes en korrelationsanalys (se tabell 3). 

Korrelation beskriver sambandet mellan två variabler, d.v.s. ifall det finns någon linjär 

relation mellan de olika variablerna (Perkowski et al. 2007). Sambandet uttrycks i en 

korrelationskoefficient (r) som går från -1 till 1, där -1 beskriver en perfekt negativ korrelation 

och 1 beskriver en perfekt positiv korrelation, d.v.s. att det finns ett perfekt linjärt samband 

mellan variablerna. Värdet 0 innebär att det inte finns något linjärt samband. Med hjälp av 

detta värde (r) kunde korrelationens styrka mellan elevernas motivationstyp och emotion 

urskilja. För att benämna hur stor korrelationen var utgick vi ifrån tabell 4.   

 

Tabell 4: Korrelationsvärden och samband (Perkowski et al. 2007, s.94) 

Korrelationskoefficient 

(r) 

-1 < r < -0,8 

 

1 > r > 0,8 

-0,8 < r < -0,5 

 

0,8 > r > 0,5 

-0,5 < r < -0,2 

 

0,5 > r > 0,2 

-0,2 < r < 0,2 

Korrelation Starkt negativ 

eller positivt 

Medel negativt 

eller positivt 

Svagt negativt 

eller positivt 

Ingen korrelation 

 

Den andra frågeställningen besvarades genom att utföra t-tester på medelvärden av de olika 

elevgruppernas svar för respektive motivationstyp och emotion (se tabell 3). När t-testen 

utfördes testades varje enskild kategori separat, exempelvis hur “roligt” teknikeleverna som 

läser Kemi 1 tycker att det är att laborera i kemi och detta jämfördes med hur ”roligt” en 

annan elevgrupp tycker att det är att laborera i kemi, exempelvis alla naturvetenskapselever 

som läser Kemi 1. Ett t-test är en metod för att utifrån stickprov jämföra och dra slutsatser 

om skillnader mellan två populationer (Perkowski et al. 2007). För att kunna utföra ett t-test 

krävs det att data är normalfördelad eller att populationen är tillräckligt stor (n > 30) vilket 

krävde att minst 30 elevsvar samlades in från de elevgrupper som skulle undersökas (vilket 

gjordes). I ett t-test ställs en nollhypotes som alltid säger att det inte finns någon skillnad 

mellan de olika populationerna (elevgrupperna). Mot denna nollhypotes ställs en mothypotes 

som påstår att det finns en skillnad. En skillnad kan påvisas ifall nollhypotesen kan förkastas 

för mothypotesen. Detta görs genom att studera p-värdet. P-värdet är sannolikheten att 

medelvärdena för de två populationerna skulle vara lika och ges utav t-testet. P-värdet 

jämförs sedan utifrån en vald konfidensnivå, i detta fall 95 %. Detta medför att ett p-värde < 

0,05 innebär att det skulle vara mindre än 5 % chans att de båda populationerna har ett sant 

medelvärde som skulle vara lika. Därför kan ett p < 0,05 tolkas som att det finns en 

signifikant skillnad mellan populationerna och därför kan nollhypotesen förkastas för 

mothypotesen. I någon tabell kommer även p < 0,01 att presenteras. Detta enbart för att visa 

hur statistiskt säkerställt resultatet är, då ett p < 0,01 är ekvivalent med en signifikansnivå på 
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1 %. T-testet genererar även ett t-värde och en frihetsgrad. T-värdet beskriver vart man 

befinner sig på normalfördelningskurvan och är ett alternativt värde som kan användas till 

att förkasta nollhypotesen vid jämförelse mot ett tabellvärde (t-kritisk), detta tabellvärde ges 

utifrån signifikansnivå och frihetsgrader. Frihetsgraden (som inte bör uppfattas som 

laborationens frihetsgrad) är ett svårbeskrivet begrepp, men beskriver i stora drag hur många 

av de statistiska variablerna som tillåts att variera och bestäms av antalet observationer i 

undersökningen (Perkowski et al. 2007).  

4.5 Forskningsetik 

Metoden för datainsamling bestod av en enkätundersökning. En enkätundersökning beskrivs 

av Cohen (2011) som ett intrång på den medverkandes privatliv, oavsett om det är i form av 

tid som de medverkande lägger ner på undersökningen eller i form av känsligheten i frågorna 

som ställs. Detta kan medföra en problemsituation där den ansvarige forskningsetiskt måste 

förhålla sig till hur studien påverkar de medverkande. Vad som är forskningsetik och hur 

man förhåller sig forskningsetiskt till de regler som finns är något som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2011). De redogör för att en bra studie bör förhålla sig till olika kodexar, 

krav och standard för att behålla en bra kvalité. Två viktiga krav som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2011) som studier bör förhålla sig till är individskyddskravet och 

forskningskravet. Dessa krav innebär att de som medverkar i forskning och studier inte ska 

fara illa eller kränkas, samt att forskningens mål ska leda till att samhället eller individerna 

gynnas av forskningen. 

 

För att vår studie skulle förhålla sig till dessa krav värderades utformningen av enkäten och 

dess frågor. Den första värderingen som gjordes inriktade sig mot enkätens frågor. De frågor 

som ställdes i enkäten skulle vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Denna 

värdering gjordes för att behålla en god vetenskaplig kvalité, vilket innebär att vi var 

varsamma med de medverkandes tid. Att frågorna var relevanta var även viktigt för 

forskningskravet som innebär att studien skulle bidra med kunskap åt samhället eller 

individen (Vetenskapsrådet 2011). Den andra värderingen av enkätens utformning gjordes 

utifrån individskyddskravet. Att förhålla studien till detta krav innebar att de ansvariga för 

studien är medvetna om hantering av personuppgifter, känsligheten i frågorna, kravet för 

information och samtycke, hantering av data, samt de medverkandes rätt att avbryta studien. 

Eftersom individskyddskravet innebär att medverkande inte ska skadas av studien blir 

hanteringen av känsliga uppgifter viktig och måste etik-prövas enligt personuppgiftslagen 

(Vetenskapsrådet 2011). Eftersom vår studies syfte och frågeställningar inte påverkades av 

elevernas namn, kön, social status eller ålder blev därför personuppgifter och eventuell 

känslig information irrelevant att inkludera i enkäten. Eftersom enkäten var anonym fanns 
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det inte några känsliga uppgifter efter datainsamlingen som kunde vara skadliga för den 

enskilda individen och användes enbart till bas för analysen.  

 

Enligt CODEX (Eriksson 2016) finns det även flera krav på de ansvariga för studien att de 

som medverkar ska ha rätt till att bli informerade om studiens syfte, frivillighet i deltagandet 

och att det finns ett samtycke för att få utföra datainsamlingen. För att uppfylla dessa krav 

fanns alltid en ansvarig på plats när enkäten utfördes. Den ansvariga som var på plats hade i 

uppgift att informera om studien, frivilligheten i medverkan och att svara på frågor om 

enkäten. Eftersom det inte samlades in någon känslig information från eleverna, samt att 

enkäten utfördes på lektionstid behövdes enbart ansvarig lärares godkännande att genomföra 

enkäten. På grund av att enkäten förhåller sig till dessa krav kan vi hävda att vi har haft en 

forskningsetisk medvetenhet genom hela processen från utformning till analysen. 

 

5. Resultat  

Totalt svarade 212 elever på enkäten varav 208 gav fullständiga svar. Det som valdes att 

analyseras var endast de fullständiga svaren. För fullständiga elevsvar efter avkodning, se 

bilaga 2.  

5.1 Beskrivande statistik 

I figur 2 presenteras medelvärdena för olika elevgrupper med medföljande felstaplar för de 

olika emotionerna och motivationstyperna. Noterbara trender som kan utläsas från figur 2 är 

att teknikeleverna inte tycker det är lika roligt och intressant att laborera som 

naturvetenskapseleverna. Trenden visar även att de drivs av mer extern motivationstyp 

jämfört med de andra elevgrupperna. Figur 2 visar även att naturvetenskapseleverna (Kemi 

1) tycker det är roligare och intressantare att laborera, samt är mer drivna av de mer inre 

motivationstyperna jämfört med de övriga elevgrupperna.  
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Figur 2: Medelvärden av elevsvar efter avkodning av data mot olika emotioner och 

motivationstyper. 

5.2 Korrelationer mellan motivationstyper och emotioner 

Det fanns signifikanta positiva korrelationer mellan de positiva emotionerna (rolig och 

intressant) och de mer inre typerna av motivation (identifiering/integrering, samt inre 

motivation). Korrelationskoefficienterna för dessa var större än 0,5 (se tabell 5). En svagare 

negativ korrelation mellan emotionerna och extern motivationstyp kunde även urskiljas, där 

korrelationskoefficienten var -0,27 respektive -0,33. Ingen signifikant korrelation kunde 

urskiljas mellan emotionerna och introjicerad motivationstyp. Värt att notera är att 

korrelationen mellan de positiva emotionerna och motivationstyperna blev mer positiv desto 

mer inre motivationstypen blev.  

 

Tabell 5: Korrelation mellan emotioner och motivationstyper, med angivna (r) värden, 

statistiskt signifikanta värden (*) p<0,01. 

  Roligt Intressant 

Extern -0,29* -0,33* 

Introjicering -0,05 -0,065 

Identifiering/integrering 0,59* 0,66* 

Inre motivation 0,70* 0,69* 
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5.3 Skillnader mellan elevgrupper 

Det fanns signifikanta skillnader mellan de olika grupperna som läser Kemi 1 i 

motivationstyp och emotioner (se tabell 6). Naturvetenskapseleverna (Kemi 1) tyckte att 

laborationer i kemi är roligare och intressantare än vad teknikeleverna tyckte, samt att 

naturvetenskapseleverna hade ett signifikant högre medelvärde för identifierad/integrerad 

och inre motivationstyp (p < 0,05). Teknikeleverna var mer externt reglerade än 

naturvetenskapseleverna (p < 0,05). Utifrån resultatet var motivationstypen introjicering den 

enda motivationstypen eller emotionen som det inte kunde urskiljas en signifikant skillnad 

för mellan grupperna. 

 

Tabell 6: t-test som beskriver skillnader i emotioner och motivation mellan Kemi 1-

elevgrupperna. 

 Medelvärde 

(Teknik KE 1) 

Medelvärde 

(Natur KE 1) 

t-värde Frihetsgrader p-värde 

Roligt 3,78 4,34 – 2,77 74 0,0035 

Intressant 3,85 4,26 – 2,01 74 0,024 

Extern 3,23 2,64 2,64 74 0,0049 

Introjicering 2,88 2,96 – 0,44 74 0,33 

Identifiering/ 

integrering 

3,85 4,27 – 2,78 74 0,0034 

Inre motivation 3,43 4,09 – 3,00 74 0,0018 

 

Vid jämförelse mellan de olika naturvetenskapseleverna som läser Kemi 1 och 2 (Tabell 7) 

urskildes att de som läser Kemi 1 tyckte att det är signifikant roligare att laborera än Kemi 2 

eleverna (p < 0,05). Likväl kunde det urskiljas att eleverna som läser Kemi 1 var mer drivna 

av introjicerad, identifierad/integrerad och inre motivationstyp (samtliga p < 0,05). Ingen 

signifikant skillnad kunde urskiljas i extern motivationstyp eller i hur intressanta de tycker 

att laborationer i kemi är. 
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Tabell 7: t-test som beskriver skillnader i emotioner och motivation mellan 

naturvetenskapseleverna. 

 Medelvärde 

(Natur KE 1) 

Medelvärde 

(Natur KE 2) 

t-värde Frihetsgrader p-värde 

Roligt 4,34 4,00 2,51 130 0,006 

Intressant 4,26 4,09 1,29 130 0,099 

Extern 2,64 2,65 -0,03 130 0,49 

Introjicering 2,96 2,62 2,00 130 0,024 

Identifiering/ 

integrering 

4,27 4,03 2,32 130 0,011 

Inre motivation 4,09 3,84 1,67 130 0,049 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Korrelationer mellan motivationstyper och emotioner 

Från figur 2 kan det observeras att medelvärdet för samtliga elever ligger omkring 4 för de 

mer inre motivationstyperna (identifierad/integrerad och inre motivation) och emotionerna. 

Detta kan tolkas som att eleverna är positivt inställda och motiverade gentemot laborationer 

eftersom svarsalternativet “håller delvis med” översattes till värdet 4 i avkodningen. 

Samtidigt kan det observeras att medelvärdet ligger omkring 3 (se figur 2) för de mer yttre 

motivationstyperna (extern och introjicering), vilket översattes från “varken eller”, vilket är 

mindre än för identifierad/integrerad och inre motivation. Detta tyder på att eleverna till en 

mindre utsträckning drivs av de mer yttre motivationstyperna jämfört med de mer inre 

motivationstyperna.  

 

Från resultatet (se tabell 5) kan en positiv korrelation mellan de positiva emotionerna och de 

mer inre motivationstyperna (identifiering/integrering och inre motivation) urskiljas. 

Samtidigt kunde en svagt negativ korrelation mellan den externa motivationstypen och båda 

emotionerna urskiljas. Detta resultat stämmer väl överens med de teorier som presenterats i 

bakgrunden, som också funnit en korrelation mellan de mer inre motivationstyperna och 

positiva emotioner (Winberg et al. 2014; Ryan & Deci 2000; Vallerand et al. 1989). Det som 



22 
 

skiljer denna studie åt från andra studier är att denna är gjord inom ramarna för den 

laborativa kemiundervisningen i gymnasieskolan i Sverige. Att dessa korrelationer mellan 

emotioner och motivationstyp kunnat urskiljas betyder att de elever som har de mer inre 

motivationstyperna också kommer att tycka det är roligare och intressantare att laborera. 

Eftersom de mer inre motivationstyperna stöds av en högre grad autonomi, kan detta tala för 

användandet av öppna laborationer, vilka har ett medföljande autonomistöd.  Att resultatet 

från denna studie skulle kunna stödja användandet av öppna laborationer, eftersom det 

främjar positiva emotioner och inre motivation, är inget som visats direkt i denna studie, 

men det är en direkt koppling som kan dras utifrån resultatet och den teori som behandlats. 

Kurten-Finnäs (2008) har visat att öppna laborationer uppfattas som roligare och 

intressantare än slutna. Att positiva emotioner korrelerar med de mer inre 

motivationstyperna är något som har visats i denna studie, vilket tidigare forskning också 

visat vara bra ur lärandesynpunkt (Grolnik & Ryan 1987).  

 

Med denna vetskap om korrelationen mellan de mer inre motivationstyperna 

(identifierad/integrerad och inre motivation) och positiva emotioner kan lärare vid planering 

anpassa sina laborativa aktiviteter. Exempelvis genom att genomföra fler öppna laborationer 

och studera forskning som exempelvis ROSE-projektet. ROSE-projektet (Relevance of 

Science Education), som beskrivs av Sjöberg (2010), är ett internationellt projekt som utfört 

en enkätundersökning i ca 40 länder. Från dessa enkäter kartläggs elevernas intressen, 

föreställningar och attityder gentemot naturvetenskap. Genom att ta hänsyn till resultaten 

från denna studie och forskning som ROSE vid planering av laborationer kan 

laborationsmomentet i kemiundervisningen göras mer lärandeeffektivt och kanske till och 

med göra ämnet kemi mer intressant, roligt och motiverande för eleverna. 

 

Något vi inte kan uttala oss om är vad som ligger till grund för elevernas motivation och 

emotioner gentemot laborationerna i kemiundervisningen, eftersom det inte är något som 

aktivt undersökts. Detta på grund av att ingen information samlades in om vilka typer av 

laborationer eleverna utfört tidigare och därmed har som referensmall för laborationer. 

Resultatet skulle kunna bero på att elever som har de mer inre motivationstyperna och som 

tycker att det är roligare och intressantare att laborera gör det på grund av att de till större 

del utfört öppna laborationer, vilka elever är generellt positivare till enligt Lindahl (2003). 

Samtidigt som eleverna med de mer yttre motivationstyperna (extern och introjicering) som 

inte tycker att det är lika roligt och intressant att laborera skulle kunna bero på att de till 

mesta del utfört slutna laborationer av låga frihetsgrader, vilka enligt Hofstein och Lunetta 

(2004) kan uppfattas som tråkiga. En annan möjlig faktor som skulle kunnat påverka 

resultatet är att korrelationen mellan de positiva emotionerna och de mer inre 
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motivationstyperna skulle kunna komma från att eleverna är mer inre motiverade och 

upplever mer positiva emotioner när de laborerar än har teorigenomgångar och haft detta i 

baktanken när de svarat på enkäten. Detta blir enbart en spekulation då enkäten inte 

behandlade en jämförelse mellan teori och laboration. 

6.1.2 Skillnader mellan elevgrupper 

Genom studiens andra frågeställning ville vi studera om det fanns några skillnader i 

motivation och upplevda emotioner för kemilaborationer hos olika elevgrupper. I figur 2 kan 

det urskiljas att teknikeleverna är förhållandevis mer externt reglerade och mindre 

identifierad/integrerad och inre motiverade än de båda grupperna av naturvetenskapselever. 

De tycker inte heller att det är lika roligt och intressant med laborationer i kemi jämfört med 

de olika grupperna av naturvetenskapselever. Att naturvetenskapseleverna som läser Kemi 1 

tyckt att det både är roligare och intressantare att laborera i kemi, samt kunnat identifiera sig 

mer till de mer inre motivationstyperna i förhållande till de andra grupperna kan också 

urskiljas.  

 

För jämförelsen mellan teknikeleverna som läser Kemi 1 och naturvetenskapseleverna som 

läser Kemi 1 (se tabell 6) kunde de största skillnaderna mellan de olika elevgrupperna 

observeras. Teknikeleverna var signifikant mindre inre motiverade och tyckte inte 

laborationer var lika roligt respektive intressant som naturvetenskapseleverna. 

Teknikeleverna var även signifikant mer externt reglerade. Detta resultat kan tolkas som att 

laborationer i kemi inte tilltalar teknikeleverna på samma sätt som det gör för 

naturvetenskapseleverna. Att teknikeleverna enligt våra resultat har mindre positiva 

emotioner gentemot laborationer i kemi och drivs mer av yttre motivation kan bero på att 

kemi är ett ämne som de inte föredrar. Detta stämmer även överens med den bild som fåtts 

genom att prata med olika lärare ute på skolorna när vi varit ute på den verksamhetsförlagda 

utbildningen. En parallell kan även dras till att kemi kanske inte är lika tilltalande för 

teknikeleverna genom att studera de inriktningar som erbjuds på teknikprogrammet. 

Samtliga inriktningar inom teknikprogrammet är kopplade till design, produktutveckling, 

informationsteknik, data och andra tekniska förgreningar. Mest troligt har dessa elever valt 

att studera ett tekniskt program eftersom inriktningarna tilltalar dem. Kemi som är ett 

naturvetenskapligt ämne behöver därför inte vara ett ämne som tilltalar dem. Kemi är ett 

ämne som hör till naturvetenskapen och är ett ämne som hjälper oss att förstå den värld vi 

lever i (Sjöberg 2010). Enligt Sjöberg (2010) är skillnaden mellan naturvetenskapen och 

teknologin att naturvetenskapen är inriktad mot att förstå vår värld, medan teknologin vill ta 

fram praktiska sätt och lösningar för att hantera den. Naturvetenskapen blir därmed mer 

teoretisk än tekniken som inte har något behov av att förstå varför (Sjöberg 2010). Elever 
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som valt teknikprogrammet kan då ha fallenheten för att vilja hantera sin omgivning istället 

för att förstå den. Kemi som ämne kanske inte faller in i teknikelevernas intresseområde och 

kan därigenom bli mindre lockande och motiverande eftersom motivationen är 

kontextbundet. Att kemi inte är lockande för teknikeleverna skulle då kunna projiceras på 

resultaten från denna studie. Där kunde det även urskiljas att teknikeleverna inte hade 

samma positiva emotioner för kemi som naturvetenskapseleverna, samt att de inte var lika 

inre motiverade.  

 

En möjlig anledning för resultatet vid jämförelsen mellan naturvetenskapseleverna som läser 

Kemi 1 respektive Kemi 2 (se tabell 7) skulle vara att naturvetenskapseleverna som läser 

Kemi 2 har varit längre tid i skolan och är därför inte lika motiverade. Detta är något som 

Gottfried et al. (2001), Lepper et al. (2005) och Vedder-Weiss et al. (2010) visar, d.v.s. att en 

elevs inre motivation tenderar till att minska ju äldre de blir. Det vore därför mest troligt att 

de äldre naturvetenskapseleverna har varit mer motiverade för laborationer i kemi, men med 

åren har det avtagit vilket kan urskiljas i jämförelsen (se tabell 7). Dessvärre samlades aldrig 

data in på elevernas ålder eller årskurs (se begränsningar under metoddiskussion). Att de 

positiva emotionerna minskar för de äldre eleverna är inget som vi hittat i tidigare forskning, 

men skulle kunna besvaras genom resultatet eftersom det finns en korrelation mellan 

emotioner och motivation. Om motivationen ökar eller minskar borde detsamma kunna gälla 

för emotionerna, men eftersom vi inte studerat om detta är ett kausalt samband går det inte 

att säkerställa. En till möjlig anledning till resultatet kan kanske vara att laborationerna i 

Kemi 1 är roligare och intressantare än i Kemi 2. Dock tror vi inte att detta stämmer då vi 

själva alltid upplevt att laborationerna blir mer omfattande och utmanande allt eftersom 

ämneskunskaperna och den praktiska erfarenheten ökar. Att laborationerna blir mer 

omfattande och utmanande samtidigt som man blivit mer bekväm med kemins arbetssätt är 

något som vi uppfattat bidragit till att laborationerna upplevts som roliga och intressanta. 

 

Vi anser att lärare har nytta av att vara medvetna om olika trender och förutsättningar hos 

olika elevgrupper vid planering av lektioner och eventuella praktiska moment som 

laborationer. Eftersom alla elevgrupper är olika och kan ha spridda uppfattningar gentemot 

ämnet kan det vara viktigt att anpassa planerade aktiviteter efter elevgrupperna och deras 

förutsättningar för att skapa positiva emotioner och ökad motivation. Därför blir resultatet 

som pekar på att det finns en signifikant skillnad i emotioner och motivation mellan 

elevgrupperna intressant. Exempelvis anser teknikeleverna i vår studie att laborationer inte 

var lika roligt, intressant och motiverande som naturvetenskapseleverna. För att öka deras 

emotioner och motivation för laborationer kan en anpassning av laborationerna göras efter 

just dem. En möjlig lösning skulle kunna vara att koppla laborationerna mot elevgruppernas 
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program och inriktning eller som vi nämnt tidigare nämnt genom att utföra mer öppna 

laborationer som visat sig bidra till positiva emotioner. 

6.2 Metoddiskussion 

Här nedan beskrivs fördelar, nackdelar och begränsningar för den valda metoden att 

diskuteras. Argument för val av metod och urval, samt konstruktion av enkät har behandlats 

under metoden.  

 

I och med att studiens frågeställningar valts att besvaras genom en enkätstudie istället för 

exempelvis intervjuer har det påverkat studien på flera olika sätt. En enkätstudie ger i detta 

fall en större möjlighet att samla in data från en större målgrupp, men även fördelen att vi 

minimerar vår egen påverkan på vad eleverna svarar jämfört med en intervju (Trost 2016). 

Eftersom studiens syfte riktar in sig på att undersöka samband och skillnader, vilka 

kvantitativa analysmetoder lämpar sig väl för, är det också till en fördel att en enkätstudie 

utfördes eftersom det möjliggjort en insamling av data från många fler elever. Hade en 

intervju istället utförts med 11 elever (jämfört med 11 hela klasser) hade statistiska metoder 

inte kunnat visa några signifikanta resultat eftersom populationen hade varit för liten, istället 

hade andra frågeställningar som mer riktar in sig på “varför-frågor” kunnat besvaras, då med 

hjälp av andra analysmetoder. Nackdelar med enkät som undersökningsform jämfört med en 

intervjustudie är att det tar bort möjligheten att fritt resonera kring en fråga, de ger inte 

heller någon information om varför elever svarat som de gör. Dessa nackdelar kan i och för 

sig begränsas genom att införa öppna frågor, där elever får diskutera lite friare. Dessa frågor 

upplevs ändå som “jobbiga” för respondenterna och får ofta låga svarsfrekvenser (Cohen 

2011). 

 

I del 2 av enkäten finns totalt fyra frågor där fråga 1 och 4 inriktar sig mot emotionen “roligt”. 

Anledningen till att två frågor för varje emotion valdes att ha med är för att minska effekten 

av slumpmässiga svar och därför öka metodens reliabilitet och validitet. Att inte fler frågor 

för emotionerna togs med baserades på att allt för långa enkäter tenderar till att trötta ut 

deltagarna, vilket skulle kunna leda till att de tappar fokus (Cohen 2011). Vid utformningen 

av frågorna för hur “roligt” eleverna anser att laborationer är hade vi svårt att hitta två 

formuleringar som passade. Lösningen till detta blev att fråga 4 formulerades som motsatsen 

till fråga 1. I och frågan formulerades som en motsats medförde det en annan vinkel av 

enkätfråga 1. Vad som senare har kunnat observeras i resultaten är att frågan inte 

nödvändigtvis tolkats som en motsats till fråga 1, då ett svar “håller med” på fråga 1 inte 

nödvändigtvis har resulterat i ett svar “håller inte med” på fråga 4. Vi anser därför att fråga 4 

har medfört ett annat perspektiv för emotionen “roligt”.  
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I del 3 i enkäten har samma tolkning som Ryan och Connell (1989) för vilken motivationstyp 

respektive fråga representerar använts. Dessa tolkningar har använts i många olika 

forskningsprojekt och funnits valida (Ryan & Connell 1989). Själva översättningen av SRQ-A 

till svenska kan däremot leda till osäkerheter kring enkätens validitet. Dessvärre finns ingen 

validering av enkätens svenska översättning publicerad. Delar av SRQ-A har översatts till 

svenska av Mikael Winberg och är bland annat använd i svenska TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study)2. Även Levesque et al. (2004) har använt sig 

av en översatt form av SRQ-A (till tyska), detta visar att en översättning av SRQ-A inom 

forskningens ramar är möjlig. 

6.2.1 Begränsningar 

Denna studie medför ett antal större begränsningar som det måstes tas hänsyn till. För det 

första valdes det bara att studera laborationer rent generellt i denna studie och inte 

någon/några speciella typer av laborationer. Det detta medför är att vi inte vet vad eleverna 

utfört för laborationer tidigare och har som referensmall när de svarat på enkäten. Problemet 

med detta är att vi inte kan uttala oss rent specifikt vad studiens resultat beror på, det vill 

säga vad som ligger till grund för elevernas emotioner och motivationstyp gentemot 

laborationer (se resultatdiskussion). Detta problem hade kunnat undvikas genom att be 

eleverna tänka på eller rent utav genomföra en viss laboration och svarat på enkäten utifrån 

den. Det hade dock varit praktiskt svårt eftersom vi undersökte elever från olika skolor som 

läser olika kurser och kommit olika långt i kurserna. 

 

För det andra valde vi aldrig att eleverna skulle specificera vilken årskurs de gick i. I 

efterhand hade det varit bra att ha data på vilken årskurs samtliga av de deltagande elever 

läser eftersom vi senare i studien blivit medvetna om att elevernas ålder skulle kunna ha en 

större påverkan än vad som tänkts från början. Det var inte förrän i diskussionen vi började 

tänka på vad som påverkade de skillnader i motivation och emotioner som kunde urskiljas 

mellan elevgrupperna, framförallt mellan naturvetenskapseleverna. Vad som 

uppmärksammades då var att majoriteten elever som läst Kemi 2 går sitt sista år och skulle 

kanske kunna vara mer “skoltrötta” än de naturvetenskapselever som läser Kemi 1, där 

eleverna hade över ett år kvar på gymnasiet. Att motivationen tenderar att minska ju äldre 

eleverna blir är något som tidigare studier visat (Gottfried et al. 2001; Lepper et al. 2005; 

Vedder-Weiss et al. 2010) och därför skulle det kunna vara en rimlig alternativ förklaring till 

resultatet. I och med detta hade det varit intressant att få information om elevernas årskurs i 

                                                             
2 Winberg, Mikael; 2017, muntlig kommunikation 26 april. 



27 
 

enkäten för att kunna göra slutsatser om samband och skillnader i motivationstyper och 

emotioner utifrån ålder. 

 

För det tredje genomfördes pilotstudien på universitetsstudenter och inte gymnasieelever 

vilket medför en viss osäkerhet kring hur frågorna tolkades. Det är inte helt säkert att de 

vuxna universitetsstudentera tolkat frågorna på samma sätt som gymnasieeleverna som ännu 

är ungdomar. Om pilotstudien istället hade genomförts på just gymnasieelever hade det 

kanske uppkommit oklarheter som kunnat korrigeras.  

 

Slutligen gör studiens urval att resultatet inte är generaliserbart i en större skala i och med att 

det är ett bekvämlighetsurval, samt att urvalet är alldeles för litet. Men för att göra studien 

mer generaliserbar genomfördes den i två olika delar av Sverige. Just för dessa två städer 

finns en möjlig generaliserbarhet.  

6.3 Slutsats 

För att dra några generella slutsatser inom syftet för denna studie är undersökningsområdet 

och deltagandet för litet. Resultatet tyder på att det finns en signifikant korrelation mellan 

elevers mer inre motivationstyper och deras positiva emotioner gentemot kemilaborationer i 

gymnasieskolan.  

 

För studiens andra frågeställning, som behandlar skillnader mellan elevgrupper, tyder 

resultatet på att det existerar signifikanta skillnader mellan vissa grupper. Mellan 

naturvetenskaps- och teknikeleverna kan det urskiljas att naturvetenskapseleverna generellt 

är mer positivt inriktade till laborationer, där de också har mer inre drivna motivationstyper. 

Ett till intressant resultat hittades i jämförelsen mellan naturvetenskapseleverna som läser 

Kemi 1 och Kemi 2. Här kan det urskiljas att naturvetenskapseleverna som läser Kemi 1 

tycker det är roligare och är mer inre motiverade till laborationer än de som läser Kemi 2.  

6.4 Vidare forskning 

I denna studie har en övergripande undersökning av hur elevers motivation och emotioner 

hänger samman med laborationer i kemiundervisningen gjorts. Det som hade varit intressant 

att studera vidare är att gå in lite djupare inom laborationsområdet. Det vill säga undersöka 

hur öppna och slutna laborationer påverkar elevers motivation och emotioner. Detta genom 

att exempelvis utföra en liknande studie som vi gjort men precisera vilken typ av laboration 

eleverna ska tänka på. 
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Att naturvetenskapseleverna som läser Kemi 1 verkar tycka det är roligare och intressantare, 

samt är mer inre motiverade för laborationer i kemi än naturvetenskapseleverna som läser 

Kemi 2 är ett resultat vi tycker är lite bekymrade. Eftersom denna studie inte har material till 

att svara varför eleverna tycker det blir mindre roligt respektive intressant att laborera i Kemi 

2 skulle även detta kunna vara ett förslag till vidare forskning. Detta skulle göras genom en 

intervjustudie där kvalitativ data samlas in om elevernas uppfattningar om 

laborationsmomentet.  

 

Med denna studie hoppas vi att vi kunnat ge en djupare kunskap om hur positiva emotioner 

och olika typer av motivation hänger samman i den laborativa kemiundervisningen. Fastän 

inga generella slutsatser kunde dras, tror vi att vårt resultat kan ge en antydan till hur 

positiva emotioner hänger samman med olika motivationstyper för den laborativa 

kemiundervisningen, samt hur dessa faktorer skiljer sig mellan olika elevgrupper. Detta 

kommer vi ta med oss till vår kommande yrkesutövning.  
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Bilaga 2: Elevsvar 
 

Tabell över elevsvar efter avkodning. Värdena i tabellen är medelvärden för 
respektive elev och kategori.  
 

Program Kurs Roligt Intressant Extern Introjicering Identifiering/ 

integrering 

Inre motivation 

Teknik Kemi 1 3,5 3,5 3,7 3,0 3,3 3 

Teknik Kemi 1 3 3 2,0 2,0 4,0 2 

Teknik Kemi 1 4 4,5 3,0 2,3 3,3 2 

Teknik Kemi 1 5 4,5 2,0 3,0 4,3 5 

Teknik Kemi 1 3,5 4 2,3 2,0 4,0 4 

Teknik Kemi 1 3,5 4,5 2,3 3,3 4,0 4 

Teknik Kemi 1 4 3,5 2,7 2,3 3,5 3 

Teknik Kemi 1 5 4,5 2,7 1,3 4,3 4 

Teknik Kemi 1 2,5 1,5 4,0 4,0 3,5 1 

Teknik Kemi 1 4,5 5 3,0 4,0 4,5 4 

Teknik Kemi 1 3 5 1,3 3,3 5,0 5 

Teknik Kemi 1 5 3,5 1,7 4,0 4,5 4 

Teknik Kemi 1 2,5 3 4,0 2,7 3,0 2 

Teknik Kemi 1 3 3 3,0 3,0 3,0 3 

Teknik Kemi 1 2 3,5 4,7 2,7 2,5 2 

Teknik Kemi 1 3 4 3,7 3,0 3,3 4 

Teknik Kemi 1 1 1 5,0 1,7 1,8 1 

Teknik Kemi 1 4,5 4 2,0 3,7 4,3 4 

Teknik Kemi 1 5 5 5,0 2,0 4,3 4 

Teknik Kemi 1 4,5 5 5,0 2,0 4,3 5 

Teknik Kemi 1 3 1,5 5,0 3,7 4,0 1 

Teknik Kemi 1 3 4 2,0 3,0 4,5 3 

Teknik Kemi 1 5 5 4,7 4,7 4,5 4 

Teknik Kemi 1 5 4,5 3,7 3,0 3,0 3 

Teknik Kemi 1 5 5 1,3 2,0 4,5 5 

Teknik Kemi 1 4 3 4,7 2,3 3,0 3 

Teknik Kemi 1 5 5 1,7 2,7 5,0 5 

Teknik Kemi 1 4,5 5 1,7 2,7 4,3 4 

Teknik Kemi 1 4 4,5 2,3 2,3 4,5 4 

Teknik Kemi 1 4,5 4,5 2,0 1,3 3,5 4 

Teknik Kemi 1 5 5 2,0 3,0 5,0 5 

Teknik Kemi 1 5 5 2,0 3,0 4,5 5 

Teknik Kemi 1 3 3 4,3 3,3 3,5 4 

Teknik Kemi 1 3 3 4,0 4,7 4,3 3 

Teknik Kemi 1 5 4,5 4,7 3,3 4,5 5 

Teknik Kemi 1 2,5 2,5 3,0 3,3 3,3 3 

Teknik Kemi 1 2,5 3,5 2,7 2,0 4,3 2 

Teknik Kemi 1 3,5 4 3,7 3,7 4,5 4 

Teknik Kemi 1 5 5 2,0 2,3 3,8 4 

Teknik Kemi 1 5 4 3,7 2,7 4,8 4 
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Teknik Kemi 1 4 4,5 4,3 3,7 3,8 3 

Teknik Kemi 1 5 5 4,7 3,7 4,5 4 

Teknik Kemi 1 1 1 4,7 2,0 2,3 1 

Teknik Kemi 1 2 2 4,3 3,0 1,5 2 

Naturvetenskap Kemi 1 3 3 1,0 1,0 4,5 3 

Naturvetenskap Kemi 1 2,5 2 2,7 1,7 2,5 2 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,3 4,3 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,0 3,3 4,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 5 2,3 3,3 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4 4 4,0 4,0 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4 2,3 3,0 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4,5 3,7 3,7 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4 2,3 3,7 4,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 1,3 2,3 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 5 3,0 2,0 4,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4 4,5 3,3 4,0 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 1,7 1,0 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 3,3 4,3 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 1,0 2,3 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 3,5 4,5 2,3 1,0 4,8 3 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4 2,0 1,7 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 3 3 2,3 2,3 4,8 3 

Naturvetenskap Kemi 1 4 3 3,7 3,3 3,5 4 

Naturvetenskap Kemi 1 1 1,5 4,3 5,0 1,3 1 

Naturvetenskap Kemi 1 4 3 1,7 2,3 3,0 3 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,0 1,0 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4 4 2,7 2,3 3,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,3 3,7 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 5 1,7 4,0 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,3 1,7 4,8 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 1,7 3,7 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4,5 3,7 3,0 5,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4 4,5 4,3 4,0 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4 4,5 4,3 5,0 5,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 2,0 4,0 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4,5 2,3 2,0 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4 4 4,7 4,0 4,0 2 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4,5 3,7 5,0 4,5 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4 3 3,0 3,3 4,0 2 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 1,3 1,3 4,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 4 4 1,3 4,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 1,3 1,0 4,5 4 

Naturvetenskap Kemi 1 3,5 3,5 2,3 1,0 4,0 1 

Naturvetenskap Kemi 1 3,5 3,5 1,7 2,7 3,5 3 

Naturvetenskap Kemi 1 4 5 3,3 3,0 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4,5 2,0 1,7 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,3 1,0 3,5 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 3,3 3,7 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 1,3 2,7 5,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,3 2,0 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 4,3 2,7 4,0 3 
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Naturvetenskap Kemi 1 4,5 5 1,7 3,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4 3,0 4,0 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4 3,0 4,0 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 1,7 2,3 4,8 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 4,0 4,7 4,0 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 2,7 4,0 4,5 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,0 1,7 5,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 2,0 3,0 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4,5 2,3 1,7 5,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 3 3 1,0 3,0 2,8 3 

Naturvetenskap Kemi 1 3,5 2 5,0 3,0 3,5 3 

Naturvetenskap Kemi 1 3 4 4,7 4,0 4,8 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 4,7 3,7 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4 2,3 2,0 4,8 5 

Naturvetenskap Kemi 1 3 2 4,3 3,3 3,5 3 

Naturvetenskap Kemi 1 2 3,5 3,7 3,3 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 1 4,5 4,5 2,7 3,7 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 1,3 2,3 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 4,5 3,0 4,3 4,8 5 

Naturvetenskap Kemi 1 5 5 1,7 3,7 4,8 5 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 1,0 2,0 4,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4,5 5,0 3,7 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 3,0 3,3 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 1,0 1,0 4,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 2,3 1,0 3,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 2,3 3,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 4 4,7 2,0 4,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 1,3 1,3 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 3,7 2,0 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4 2,0 2,3 4,5 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 2,0 1,7 4,5 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 4,3 3,7 4,3 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 1,7 2,7 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3 4,0 3,7 3,5 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4 3,3 3,7 3,8 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4,5 2,3 3,3 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 3,3 2,7 4,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 2,3 3,7 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 3,3 1,0 3,3 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4 3,0 2,3 3,8 5 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4,5 1,3 3,0 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 3,0 4,3 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 3,5 1,3 2,7 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4,5 3,0 3,3 4,5 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 3,5 3,0 3,0 3,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 1,0 1,0 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4 4,0 4,0 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4 5,0 5,0 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 2,3 1,0 4,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 2,5 4 4,0 4,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 4 1,0 1,0 3,8 4 
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Naturvetenskap Kemi 2 5 5 2,0 2,7 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 3,3 3,3 3,8 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 1,7 1,3 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 1,7 2,3 4,3 3 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 3,5 2,3 2,7 3,5 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3,5 2,7 3,0 4,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 1,3 3,0 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 4 3,3 3,7 4,0 2 

Naturvetenskap Kemi 2 2 2 2,0 1,7 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3,5 3,3 3,0 3,3 3 

Naturvetenskap Kemi 2 2 2 2,7 3,3 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 2,3 2,7 3,0 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 2,7 3,3 3,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3,5 1,7 1,0 3,8 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 2,3 1,3 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 3,5 2,3 2,3 3,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 2,5 2,5 2,7 3,3 3,3 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 3,3 2,7 5,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4,5 3,0 3,0 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 4 3,0 2,7 4,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 2 2,5 2,0 2,0 3,0 1 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4 2,3 2,3 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 1,7 4,3 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 1,7 1,3 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4,5 3,3 2,7 4,8 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 3,0 1,0 4,8 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 4 1,0 2,7 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 4 3,0 2,3 3,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 3,0 2,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 1,0 1,7 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 3 2,7 3,3 3,5 2 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 4,5 2,3 2,3 3,5 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3 2,7 2,0 4,3 2 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 3,7 4,7 5,0 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 2,0 1,3 4,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 2,5 4 2,0 3,3 4,0 2 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 2,0 1,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 4 1,3 1,3 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 2,5 5,0 3,0 3,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3 4,0 3,0 2,8 2 

Naturvetenskap Kemi 2 2,5 3,5 3,7 3,3 4,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 5 2,7 3,3 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 2,3 3,3 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3,5 4,0 4,0 3,3 3 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 1,0 1,0 4,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 2,5 3,5 2,3 3,0 3,8 2 

Naturvetenskap Kemi 2 2,5 3,5 2,0 2,7 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 2,3 3,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3 4,0 3,0 3,8 3 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 3 2,7 1,0 4,0 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 3,5 3,7 2,7 3,5 5 
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Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 3,0 2,7 4,3 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 3,5 2,3 2,7 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3 1,7 3,7 3,5 3 

Naturvetenskap Kemi 2 3,5 4 4,3 3,3 4,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 1,7 2,3 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 3 3 4,3 3,0 3,8 2 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4 1,3 2,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 1,5 4,5 3,3 3,0 5,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4 4,7 3,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 2,7 1,7 4,5 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 4,5 1,7 2,3 4,3 4 

Naturvetenskap Kemi 2 4,5 4,5 2,0 2,7 3,8 4 

Naturvetenskap Kemi 2 5 5 2,0 1,0 5,0 5 

Naturvetenskap Kemi 2 4 3,5 3,3 3,3 4,0 3 

Naturvetenskap Kemi 2 4 3,5 3,3 2,7 3,3 4 

 


