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Sammendrag 

I denne studien ble motivasjonen hos studenter som gikk bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi, ved Universitetet i Oslo, undersøkt. Datamaterialet besto av besvarelser fra tre ulike 

datainnsamlinger (ved studiestart, studiebarometeret og telefonintervju etter tre semester). 

Resultatene drøftes i lys av Deci & Ryans teori om selvbestemmelse, Eccles’ forventning-

verdi-teori og Hidi & Renningers fire-fase-modell for interesseutvikling. Funnene tilsier at 

studentene ved bachelorprogrammet valgte studiet ut ifra interesse for kjemi. Det 

fremkommer også at studentene var læringsorienterte, og formålet med deltakelse i 

undervisning og praktiske oppgaver var først og fremst læringsutbytte. Nesten alle studentene 

ønsket å ta en mastergrad innen kjemi etter bachelorgraden, og kun halvparten av studentene 

hadde en formening om yrkesmål etter utdanningen. Implikasjoner for undervisning og videre 

forskning drøftes. 
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Innledning 

1.1 Bakgrunn for studien 

Det er langt fra alle studenter i Norge som begynner på en bachelorgrad, som fullfører den på 

normert tid. I perioden 2015-2020 var det kun drøye femti prosent av studentene som fullførte 

bachelorstudiene i løpet av de tre første årene. 18,5 prosent fullførte graden på et senere 

tidspunkt, og 6,0 prosent avbrøt studiene i løpet av det første året (SSB, 2021). 

Både frafall og gjennomføringsgrad ved høyere utdanning har blitt gjenstand for økt 

oppmerksomhet og forskning de siste tiårene. En medvirkende årsak er blant annet endringen 

av finansiering for høyere utdanning, som ble endret med Kvalitetsreformen i 2003. Like etter 

årtusenskiftet fikk studentenes gjennomføringsgrad større innvirkning på universiteters og 

høyskolers økonomi (Hovdhaugen, 2019). 

På Kjemisk Institutt, ved Universitetet i Oslo, er det kun mellom 25-50 prosent av studentene 

som fullfører en påbegynt bachelorgrad, ifølge instituttets egne tall. Det er naturligvis et stort 

sprik i årsakene til at studenter velger å ikke gjennomføre et studieløp. Det foreligger dessuten 

mange eksterne og individuelle årsaker til at studenter velger å slutte, bytte eller gjennomføre 

studier.  

Medvirkende faktorer til dette ligger på både individ-, institusjons- og utdanningssystem-nivå. 

Både helhetsbilde og enkeltfaktorer kan ha betydning for hvorvidt studenter velger å endre 

retning, eller ikke. Samtidig vet man gjennom flere ulike kartleggingsstudier en del om hvilke 

bakenforliggende faktorer som øker sannsynligheten for at studenter velger å hoppe av eller 

gå videre med sine påbegynte studier. Blant annet har sosial bakgrunn, foreldrenes utdanning 

og karakterer fra videregående en betydelig effekt på om studenter fullfører sine studier 

(Mastekaasa & Hansen, 2005). 

Av mer dynamiske faktorer vet en også at det å ha et klart mål med utdanningen, og ikke 

minst hvilken motivasjon man har for studiet, spiller inn på fullføringsgrad (Hovdhaugen og 

Aamodt, 2005). Forskning viser at motivasjon her er essensielt, i form av å være sterkt 

medvirkende på både utdanningsvalg og læringsutbytte underveis i studiene (Skaalvik & 

Skaalvik, s.12 2015). Store metastudier har også vist en tydelig sammenheng mellom hvor 

motivert studenter er, og faglig prestasjon (Hattie, 2009). 
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Med det overnevnte som bakgrunn, har denne studien til hensikt å kartlegge motivasjonen hos 

studenter ved bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ved UiO, og hvordan den påvirkes i 

løpet av de tre første semestrene av studieløpet. 

I denne oppgaven er ønsket å komme nærmere hvordan, og hva som påvirker motivasjon 

underveis i studieløpet ved bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi. På bakgrunn av det 

overnevnte er følgende tre forskningsspørsmål utarbeidet for denne oppgaven: 

1) Hvilken motivasjon har bachelorstudenter i kjemi og biokjemi for å studere på 

programmet? 

2) Hvilke faktorer påvirker motivasjonen i løpet av de tre første semestrene? 

3) Hvilke mål har studentene med å studere på bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi? 

En viktig bemerkning i denne oppgaven er at majoriteten av datagrunnlaget er hentet inn 

under koronapandemien. Denne tiden har for de fleste studenter vært preget av stor 

usikkerhet, med forandringer i undervisning og læringsaktiviteter. Mange opplever dessuten 

stor grad av ensomhet. Dette gjelder også i høyeste grad studentene som er i fokus i denne 

oppgaven. Både resultater og funn må derfor sees i lys av denne svært spesielle situasjonen. 
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2 Teoretiske perspektiver 

2.1 Motivasjon 

Begrepet motivasjon kan spores tilbake til det latinske ordet «motivus», som betyr 

«bevegende» (Hoy et al., 2004). Selv om de fleste, både fagkyndige og lekmenn, har sin egen 

fortolkning av ordet motivasjon, vil nok de fleste enes om at ordet formidler en viss form for 

kraft, vilje eller driv som får oss til å utføre eller unngå en bestemt handling eller adferd 

(Eccles & Wigfield, 2002; Lillemyr, 2007) 

Hva som avgjør styrke og type motivasjon (forklares videre i teoridelen) består av et stort 

spekter av variabler med både kognitiv og affektiv art. Med andre ord både hvordan vi selv 

tenker, bevisst og ubevisst, og følelsene våre knyttet til ulik handlinger og påvirkninger (Deci, 

2017) 

En av utfordringene med å studere motivasjon er at den ikke lar seg observere direkte. Vi er 

nødt til å tilnærme oss og definere motivasjon gjennom både observasjon, og beskrivelse av 

menneskets handlinger, adferd og valg som gjerne gjøres på bakgrunn av motivasjon. Hvilke 

kriterier vi bruker for å forsøke å beskrive sammenhengen mellom adferd og motivasjon kan 

derfor være svært forskjellig, basert på hvilket teoretisk rammeverk vi velger (Lillemyr, 

2007). 

Videre i denne teoridelen presenteres det teoretiske rammeverket som er tatt i bruk i denne 

studien for å søke svar på de presenterte forskningsspørsmålene. 

2.2 Selvbestemmelsesteorien  

Selvbestemmelsesteorien (SBT) tar utgangspunkt i at vi mennesker er født nysgjerrige, 

utforskende og sosiale. Det betyr at vi naturlig søker mot å utvikle og interagere med 

omgivelsene. Dette møtet med omgivelsene har en betydelig innvirkning på vår motivasjon 

(Deci, 2017). 

Selvbestemmelsesteorien ser på motivasjonen ut fra to faktorer: 

 Hvor insentivet til handlingen er lokalisert – altså i eller utenfor individet. 
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 I hvilken grad de medfødte behovene autonomi, kompetanse og tilhørighet 

tilfredsstilles. 

Punkt én bygger på det tradisjonelle skillet mellom indre og ytre motivasjon. Er årsaken til at 

vi handler først og fremst basert på gleden av selve aktiviteten, er vi drevet av indre 

motivasjon. Vi handler da uavhengig av hvilken konsekvens selve handlingen fører til, men 

fordi vi opplever utførelsen av aktiviteten som en belønning i seg selv. En indre motivert 

kjemistudent vil jobbe med kjemi først og fremst fordi vedkommende er interessert og 

opplever positive følelser knyttet til å lære kjemi. Det er bred empirisk støtte for at indre 

motiverte handlinger medfører en rekke positive adferdsmønster i tilknytning til utdanning, i 

form av økt utholdenhet, større engasjement og større læringsutbytte (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). 

I kontrast til indre motivasjon har ytre motivasjon et ytre lokalisert opphav. Da handler man i 

utgangspunktet på bakgrunn av noe som ligger utenfor aktiviteten i seg selv. I hvilken grad vi 

blir engasjert, og føler drivkraft til å gjennomføre en ytre motivert handling, er avhengig av 

hvilken betydning konsekvensen av handlingen har for oss (Ryan & Deci, 2000).  

Punkt to handler om at mennesker har tre medfødte behov – autonomi, kompetanse og 

tilhørighet – som er grunnleggende for påvirkningen og utviklingen av motivasjonen vår 

(Deci, 2017). 

Uavhengig om opphavet til motivasjon er lokalisert i eller utenfor oss selv, foregår 

handlingene våre under påvirkning av miljøfaktorer, det være seg andre mennesker eller 

omgivelsene våre. Hvordan motivasjonen vår endres eller vedlikeholdes avhenger i stor grad 

av denne interaksjonen, og hvordan våre medfødte behov tilfredsstilles i møte med verden. 

Autonomi er den individuelle opplevelsen av selvbestemmelse (De Charms, 1968) knyttet til 

handlinger vi foretar oss. Det betyr ikke at man handler uavhengig av andre, men at vi 

opplever valgfrihet innenfor de ulike handlingene, og opplevelse av fri vilje i utførelsen av 

aktiviteten. 

Kompetanse omhandler følelsen av å være kompetent i samspill med omgivelsene eller i 

oppgavene vi foretar oss. Det omhandler opplevelsen av at ens egen kapasitet og ferdigheter 

får mulighet til utvikling og utfoldelse, og fungerer effektivt i møte med oppgaver. For 
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vanskelige og for enkle oppgaver kan begge være hemmende på følelsen av kompetanse 

(Deci, 2017). 

Tilhørighet refereres i SBT som opplevelsen av å se og bli sett av miljøet man omgir seg med. 

Da i særlig grad mennesker og komponenter i miljøet som er av betydning for oss. Derunder 

det å kjenne seg tilknyttet, oppleve omsorg og omtanke for og av andre.  

Selv om indre motivasjon har opphav i individet selv, som eksempelvis en kjemistudent som 

dypdykker i fagstoff av ren fornøyelighet, kan det sosiale miljøet både bidra til å styrke eller 

hemme den indre motivasjonen. Studier har vist at følelsen av kompetanse og autonomi er 

særlig viktig for styrken på den indre motivasjonen (Deci & Ryan, 2002) 

Studier viser samtidig at ytre belønninger kan hemme den indre motivasjonen. Dette skyldes 

at individet føler at opphavet til handlingen ligger utenfor seg selv, og dermed medfører 

lavere grad av autonomi. I utdanning kan eksempler på dette være i overkant strenge 

tidsfrister eller beordrende instrukser, der studentene føler de mister kontroll over å utføre 

aktiviteten basert på interesse (Eisenberger et al., 1999). På en annen side har studier vist at 

undervisningssituasjoner der lærere har fokusert på ytre påvirkninger, i form av konstruktiv 

informasjon, oppgaver med tilstrekkelig utfordring, positive tilbakemeldinger og 

tilrettelegging for valgmuligheter for å løse oppgavene, har styrket studentenes indre 

motivasjon (Deci & Ryan, 1985).  

Selv om indre motivert adferd er knyttet til en rekke læringsfremmede adferdsmønstre og 

velvære, er det ikke nødvendigvis alle situasjoner gjennom et studieløp en tar fatt på basert på 

interesse og initiert av seg selv, og en ytre påvirkning er nødvendig for å igangsette 

handlingen. Likevel vil det være varierende grad av hvilket engasjement og 

gjennomføringsvilje vi utfører handlingen med. I selvbestemmelsesteorien forklares dette med 

at vi i ulik grad internaliserer verdien av handlingen. Denne internaliseringsprosessen vil 

avgjøres i stor grad av oppfyllelsen av behovene for autonomi, tilhørighet og kompetanse, og 

påvirkes i stor grad av miljøet rundt oss (Ryan & Deci, 2000).  

«Social contexts and individual differences that support satisfaction of the basic needs 

facilitate natural growth processes including intrinsically motivated behaviour and 

integration of extrinsic motivations, whereas those that forestall autonomy, competence, or 

relatedness are associated with poorer motivation, performance, and well-being (Ryan og 

Deci, 2000)» 
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Selvbestemmelsesteorien deler ytre motivasjon inn i fire kategorier som beveger seg langs en 

gradient fra kontrollert til autonom, basert på hvor internalisert verdiene som ligger i utfallet 

av handlingen er (Ryan & Deci, 2000).  

Den mest kontrollerte formen for ytre motivasjon er ekstern regulering. Da utføres 

handlingen utelukkende for å unngå straff eller motta en belønning, vi har ingen verdi eller 

følelser knyttet til selve aktiviteten.  

Neste steg av ytre motivasjon er introjeksjon. Selv om denne formen for motivasjon også i 

stor grad er kontrollert, er handlingen i større grad knyttet til oss som person gjennom at 

handlingen kan knyttes til egoet vårt, og handlingen utføres for eksempelvis å unngå skam, 

skyldfølelse eller øke egoet vårt. Vi leser pensum fordi vi føler skyldfølelse over å la være, 

uten å egentlig oppleve at det har noe stor fremtidig verdi (Reeve, 2015). 

Indentifisert regulert er, i motsetning til det to overnevnte typene av ytre motivasjon, knyttet 

til en verdi for en selv som person. Den vil i så måte også oppleves som mer selvbestemt. Det 

kan eksempelvis være en kjemistudent som lærer seg en fysikkformel, ikke fordi studenten 

opplever glede eller interesse av aktiviteten, men fordi en er bevisst på at det kan komme til 

nytte senere og dermed legger ned innsats for å lære seg det. 

Den mest autonome og selvbestemte formen for ytre motivasjon er integrert regulert. Her er 

verdien av aktiviteten fullstendig internalisert i personen, og aktiviteten utføres fordi det har 

en personlig verdi for vedkommende. Denne formen for ytre motivasjon føles fullstendig 

autonom og selvbestemt. Personer vil da oppleve at aktiviteten utføres helt på eget initiativ, 

og har mange likhetstrekk, og læringsfremmende adferdsmønster som indre motivasjon (Deci 

& Ryan, 2000). 

Motivasjon kan samtidig bevege seg mellom internaliseringsstegene basert på svekkelse eller 

styrking av behovene (Deci & Ryan, 2002). 

2.3 Målorientering 

Det ligger ulike årsaker til grunn for hvorfor studenter velger å legge ned innsats i et emne 

eller ikke. Forskning innenfor hvilken målorientering vi har, omhandler hva vi anser som 

målet eller hensikten med aktiviteten vi utfører. Her skilles det hovedsakelig mellom to ulike 

målorienteringer – læringsorientert og ego-orientert. 
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En læringsorientert student utfører oppgaver eller aktiviteter med hensikt om å lære. Den økte 

kompetansen som følger av å utføre aktiviteten er målet. Studier viser at læringsorientering 

knyttes til betydelig læringsfremmende adferd. Skaalvik and Skaalvik (2015) trekker frem 

interesse for fag, det å se på evner som foranderlige gjennom innsats, attribuere prestasjoner 

til innsats, og søke gunstige utfordringer, som kjennetegn på læringsorienterte studenter. 

Studenter som er læringsorienterte er også opptatt av effektive læringsstrategier, og søker lite 

bekreftelse fra omgivelsene for sine prestasjoner. Samtidig viser studier at personer som er 

læringsorienterte, også er mer opptatt av samarbeid med andre (Duda & Nicholls, 1992). 

Dette står i kontrast til en ego-orientert student, der hensikten først og fremst er å utvise 

kompetanse, eksempelvis få bedre karakterer enn medstudentene eller kunne utvise at man 

kan mer enn andre (Urdan & Midgley, 2003). Det er knyttet betydelig negativ læringsadferd 

til enkelte typer ego-orientering, der man blant annet er opptatt av sosial sammenligning og 

knytter prestasjoner til evner fremfor innsats. Det er vel å merke forskjell på studier knyttet til 

læring og motivasjon avhengig av hvilken type ego-orientering en har, men dette omtales ikke 

videre i denne oppgaven (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

2.4 Verdier 

På bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi møter studentene mange ulike emner innenfor 

kjemifeltet. Ifølge Expectancy-value-modellen (EV-modellen) (Eccles et al., 1983; Wigfield 

et al., 2009) er motivasjonen studentene har for enkelte aktiviteter, knyttet til hvilken 

mestringsforventning, i kombinasjon med verdi, de ser i aktiviteten. Denne 

mestringsforventningen er ulik fra emne til emne. En student som forventer å lykkes i 

organisk kjemi, har ikke nødvendigvis de samme forhåpningene om mestring i fysikalsk 

kjemi. Studenten vil også kunne se ulik verdi i de ulike emnene. Dette vil igjen gå ut over 

motivasjonen for faget. Altså vil individer som har tro på at de kan lykkes med utfordringen, 

og opplever verdi av aktiviteten, være mer motiverte (Christenson et al., 2012). EV-modellen 

deler de ulike verdiene vi legger i en aktivitet i fire ulike kategorier: indre verdi, nytteverdi, 

personlig verdi og kostnad.  

Indre verdi er knyttet til interesse, og er tett koblet mot indre motivasjon, som tidligere nevnt i 

Selvbestemmelsesteorien, der verdien ligger i gleden av aktiviteten. Gjennom et studieløp vil 
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ikke alle studenter trolig være like interessert i alle emner, og dermed ikke alltid finne indre 

verdi i hvert eneste emne. 

Nytteverdi handler om den verdien studenten legger i et fremtidig mål (Wigfield et al., 2009). 

Dette kan være knyttet til eksempelvis fremtidige deler av studiet som en mastergrad, eller et 

fremtidig yrke. Evnen til å være bevisst på nytteverdi ser ut til å øke med alderen (Skaalvik & 

Skaalvik, 2015). 

Personlig verdi knytter seg til studentens identitet eller selvvurdering. Eksempelvis vil en 

person som anser som seg selv som flink i matte eller kjemi, oppleve en verdi i å utvise 

kompetanse i emnet for å bekrefte seg selv som person.  

Kostnad er, i motsetning til de tre overnevnte, en negativ verdi. Her opplever studenten at 

emnet går på bekostning av andre aktiviteter av større betydning. Eksempelvis vil et fag som 

krever mye tid på laboratorium, eksempelvis oppleves som en kostnad for en student som 

helst vil regne på teoretiske oppgaver. 

Den praktiske betydningen av denne modellen handler om at undervisning kan bidra til å øke 

motivasjonen ved å formidle nytteverdien av emner som studentene i utgangspunktet ikke er 

særlig motivert for, eller ser stor indre verdi i (Wigfield et al., 2009). Et eksempel på dette er å 

bidra til å tydeliggjøre for studenter nytteverdien lenger frem i tid, som eksempelvis en 

fremtid jobb. 

2.5 Fire-fase-modellen for interesseutvikling 

Interesse kan (som tidligere nevnt) sees på som en sentral motivasjonsvariabel med sterk 

tilknytning til indre motivasjon (Deci, 2017). Forskning har vist at interesse påvirker 

oppmerksomhet, målsetting og læringsutbytte i positiv retning (Renninger & Hidi, 2016). 

Interessen er en variabel som varierer med hvilken aktivitet vi befinner oss i. Med andre ord 

er den spesifikk for bestemte aktiviteter. En kjemistudent kan eksempelvis ha interesse for et 

spesifikt felt innenfor kjemi, uten stor interesse for andre deler av fagfeltet.  

Innenfor pedagogisk psykologi og motivasjonsforskning er det vanlig å skille mellom to typer 

interesse: situasjonell interesse og personlig interesse.  
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I situasjonell interesse er interessen knyttet til situasjonen, for eksempel når en dyktig 

formidler forteller oss om noe som fanger interessen vår, eller vi opplever noe gøy for første 

gang i et nytt miljø. Det er noe som fanger nysgjerrigheten vår og vi kan oppleve positive 

følelser knyttet til situasjonen. Dette representerer samtidig en mer midlertidig og 

kontekstavhengig interesse, som kan avta raskt uten de samme rammene (Renninger & Hidi, 

2016). 

Personlig interesse anses som mer uavhengig av miljøet enn situasjonell interesse, og er mer 

integrert og knyttet til oss som personer, gjerne ansett som mer stabil og langvarig. Hidi og 

Renninger (2006) mener situasjonell interesse kan utvikles til individuell interesse stegvis så 

fremt undervisningssituasjonen evner å opprettholde og utvikle den situasjonelle interessen. 

2.6 Forskning på undervisning 

Med utgangspunkt i ovennevnte teori, er de praktiske implikasjonene at studenters motivasjon 

vil påvirkes av deres tidligere erfaringer, interessefelt og hvordan de møter/blir møtt av 

læringsaktiviteter og undervisning. En rekke studier viser at undervisere som støtter 

studenters følelse av autonomi, bidrar til at studentene opplever seg som mer kompetent og 

får større personlig involvering i oppgavene de foretar seg. Dette fører igjen til økt autonom 

motivasjon, som har vist seg å resultere i bedre prestasjon og lavere frafall, sammenlignet 

med studiemiljø der studentene opplever undervisere som mer kontrollerende (Reeve & Jang, 

2006). 

En rekke studier de seneste tiårene har trukket frem effekten av aktive læringsformer som 

fordelaktig for læringsutbytte og eksamensresultater, og betydningsfulle i positiv forstand på 

frafall og motivasjon (Johnson et al., 1998; Lou et al., 2001; Springer et al., 1999), kontra de 

mer passive og «tradisjonelle» formene for undervisning (Freeman et al., 2014). 

Prince (2004) definerer aktive læringsformer som aktiviteter der studenter må reflektere og 

involveres i undervisningen, slik at de aktivt tar del i læringsprosessen. Det motsatte av en 

aktiv læringsprosess vil være en lærer-sentrert undervisning, der foreleseren eksempelvis 

fokuserer på å formidle pensumet uten at studentene selv aktiveres eller tar valg (DeZure, 

2004).  
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Partanen (2020) gjennomførte en studie på aktive læringsformer ved et kjemiprogram, og fant 

at undervisningsformen også hadde en positiv innvirkning på motivasjonen til studenter som 

et resultat av interaksjon med medstudenter og tilrettelegging av valgmuligheter fra 

underviseren. 

Mutambuki (et al., 2020) fant gjennom sin studie av et Generell kjemi-kurs at aktive 

læringsformer, i kombinasjon med bevisst læring av metakognisjon, gav signifikant bedre 

resultater på eksamen enn aktiv læring alene. Spesielt viktig var dette i deler av kjemiemner 

som var spesielt kognitivt belastende.  

Metakognisjon er tanker rundt egen tenking. I utdanningsøyemed omhandler det tanker og 

refleksjoner rundt egne kognitive prosesser (Mutambuki et al., 2020). Hvordan vi ser på 

sammenheng mellom våre egne tanker, handlinger og utfall har vist seg betydningsfull for 

innsatsen og strategien vi velger i møte med en utfordring (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

Attribusjon handler om hvordan vi forklarer utfallet av en kjemioppgave eller eksamen, som 

kan beskrives som at vi stiller oss selv «hvorfor-spørsmål» rundt handlingen. Altså «Hvorfor 

gikk prøven som den gikk?» (Graham, 2020; Weiner, 2000). Det å attribuere resultater til en 

kontrollerbar faktor som innsats, og ikke evner, har vist seg være forbundet med økt 

mestringsforventning, og læringsfremmende adferd (Skaalvik & Skaalvik, 2015) 

Deslauriers et al. (2019) gjennomførte en studie der de målte eksamensresultater i et 

fysikkemne, mellom grupper som hadde gjennomgått aktiv kontra passiv læring. Aktiv læring 

i denne sammenheng ble definert som aktiviteter der studentene var aktivt involvert i 

undervisningen og læringsaktivitetene. I motsetning til passive læringsaktiviteter, der 

undervisningen i større grad ble presentert og observert av studentene, fremfor 

selvinvolvering. 

Studien baserte seg på selvrapportering, der studentene selv oppga læringsutbytte. Dette ble  

sett opp mot eksamensresultatene (som ble brukt som mål på faktisk læring). Resultatet fra 

denne studien var at studentene som tilhørte gruppen med den aktive læringsformen, scoret 

bedre på eksamen, kontra studentene som hadde gjennomgått en mer «tradisjonell» 

undervisningsform i form av studentpassive forelesninger. 

Et annet funn fra denne studien var at studentene som hadde gjennomgått den passive 

læringsformen, og scoret dårligere på eksamen, samtidig rapporterte at de opplevde større 
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læring, enn studentene som gjennomgikk den aktive læringsformen. Forklaringen på dette 

formidler studien i at studentene som gjennomgår aktive læringsformer, har økt kognitiv 

belastning kontra passive læringsformer, og dermed opplever mer motstand og følelse av 

motgang. Studien påpeker at den aktive læringsformen må vektes riktig for å ikke virke 

hemmende på motivasjon (Deslauriers et al.,2019) 

Braxton et al. (2008) konkluderte, etter en studie på høyere utdanning, at innføring av aktive 

læringsformer var et preventivt virkemiddel for å minske instituttenes frafall blant 

førsteårsstudenter. Studiens funn var knyttet til indikasjoner om at aktive læringsformer førte 

til at studentene opplevde større tilknytning til studiet sitt, gjennom større sosial integrasjon, 

som videre senket sannsynligheten for frafall.     
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3 Metodisk tilnærming 

I dette kapittelet presenteres metoden som har tatt i bruk for å søke svar på de aktuelle 

forskningsspørsmålene (Dalland, 2020). 

Her begrunnes og utledes den metodiske tilnærmingen som er brukt for å samle inn, 

systematisere og analysere data fra utvalgene i denne studien. Troverdighet vil drøftes i 

tilknytning til de ulike datagrunnlagene, men redegjøres for i et eget delkapittel. 

3.1 Utvalg 

Bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi består av et 3-årig løp der studentene etter tre 

semester velger fordypning i kjemi eller biokjemi. Selv om studentene i dette utvalget har ulik 

studieretning fra fjerde semester, har samtlige av informantene gjennomført identiske 

emneløp de tre første semestrene. Studentene gjennomfører normalt tre emner hvert semester, 

der et emne tilsvarer 10 studiepoeng (figur 1). 

 

Figur 1: Emneoversikt de tre første semestrene for bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi med start høsten 2019. 

Denne studien baserer seg på data fra tre separate undersøkelser, med tre ulike utvalg. Den 

første undersøkelsen ble foretatt første studiedag (førstedagsundersøkelsen = FD-

undersøkelsen) der 24 av 35 studenter svarte. Denne undersøkelsen var selvrapporterende og 

omhandlet forventninger til studieprogrammet, i tillegg til noe bakgrunnsinformasjon som 

tidligere utdanning og valgfag fra videregående skole. 

Den andre undersøkelsen som er brukt i denne studien er Studiebarometeret (SB), og ble 

gjennomført senhøsten 2020. Det var 20 av studentene ved studieprogrammet som besvarte 
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spørsmål knyttet til opplevd studiekvalitet ved bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi. 

Spørreskjemaet består av påstander som besvares ved hjelp av en 5-punkts likert-skala, der 5 

er mest fornøyd/mest enig. 

Den tredje og siste undersøkelsen er et telefonintervju (refereres heretter til som intervjuet) 

som jeg gjennomførte våren 2021. I denne undersøkelsen ble 15 av 27 studenter intervjuet. 

Dette var studenter som startet høsten 2019, og fortsatt var studenter ved programmet etter å 

ha gjennomført tre semester.  

Selv om datagrunnlaget er basert på tre ulike undersøkelser på ulike tidspunkt, stammer all 

data fra den samme populasjonen (altså bachelorstudentene i kjemi og biokjemi med oppstart 

høst 2019).  

3.2  Analyse og innsamling av data 

Siden denne studien består av tre ulike datagrunnlag, er det gjort ulike metodiske 

tilnærminger for å samle inn, og analysere disse.  

All data er undersøkt med en fenomenologisk tilnærming, der det søkes forståelse for 

fenomener fra informantens perspektiv. Det vil si hvordan informanten opplever og erfarer 

verden fra sitt ståsted, i kontekst av miljøet og det sosiale rundt informanten (Kvale et al., 

2015). Tilnærmingen er valgt med hensyn til denne studiens fokus (motivasjon) som er 

knyttet til både tanker, følelser og adferd, og må derfor forstås fra individets perspektiv 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

For å samle inn og analysere data har oppgaven tatt i bruk mixed-method, kombinasjon av 

kvalitativ og kvantitativ metode (Creswell & Creswell, 2018; Dalen, 2011).  

«Grovt og enkelt skissert kan data karakteriseres som kvantitative dersom de trykkes i 

form av rene tall eller andre mengdetermer (…) Data som ikke utrykkes på denne måten, er 

kvalitative. Samfunnsvitenskapelige tilnærminger kan ut fra dette betraktes som kvalitative 

eller kvantitative i den grad de omfatter innsamling eller analyse av henholdsvis kvalitative 

eller kvantitative data (Grønmo, 2004: 123).» 

Begrunnelsen for valg av metode er gjort med hensyn på tid, ressurser og tilgjengelig 

sekundærdata, og for å oppnå en nyansert tilnærming til studenters opplevelsen av motivasjon 

(Creswell & Creswell, 2018). De ulike datagrunnlagene forklares videre under. 
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3.2.1 FD-undersøkelsen – datagrunnlag 1 

Det ble hentet ut besvarelser fra tre spørsmål fra FD-undersøkelsen som var knyttet til 

studievalg: 

 «Hvorfor valgte du bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi?» 

 «Hva ser du mest frem til som kjemistudent?» 

 «Hva har du gjort før du ble tatt opp på dette studieprogrammet?» 

Dette var åpne spørsmål der studentene kunne skrive besvarelsene i tekstbokser. Disse 

besvarelsene ble kategorisert deduktivt ved hjelp av markører (enkeltord) som kunne knytte 

sitatene til teori (Brinkmann & Tanggaard, 2020). I tillegg ble disse markørene brukt for å 

kvantifisere dataene. I resultatene er disse besvarelsene både presentert i form av sitater, men 

også frekvenser for å kunne gi et inntrykk av hvor utbredt en ytring var i utvalget (mixed-

method) og for å fremme funnenes dypere mening (Creswell & Creswell, 2018; Dalen, 2011).  

3.2.2 Studiebarometeret – datagrunnlag 2 

Fra dette datamaterialet ble det hentet ut besvarelser fra to påstander under spørsmålet:  

«Hvor ofte hittil i studiet har du? 

1) Fått tilbakemeldinger fra faglige ansatte på ikke-skriftlig arbeid 

2) Diskutert din faglige utvikling/resultater med faglige ansatte 

I det originale datamaterialet var svarene oppgitt i prosent. Disse ble omgjort til frekvens 

siden utvalget var så lite (Christoffersen & Johannessen, 2012). Frekvensverdiene ble lagt inn 

i Excel og det ble laget et nytt stolpediagram som presenterer disse påstandene i resultatdelen 

(figur 7).  

Utfordringer med å hente ut enkeltelementer fra en spørreundersøkelse er at spørsmålet er stilt 

i en annen kontekst og kan svekke tolkningsvaliditeten (Dalen, 2011). 
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Besvarelser fra dette spørsmålet ble likevel valgt ut fordi dette omhandlet tilbakemelding 

knyttet til selvbestemmelsesteori (Deci, 2017; Deci & Ryan, 1985), og ville kunne berike 

resultatene med informasjon som manglet i telefonintervjuene. 

3.2.3 Telefonintervjuene – datagrunnlag 3  

Begrunnelse for valg av telefonintervju som forskningsmetode 

Telefonintervjuet ble gjennomført på bakgrunn av en semi-strukturert intervjuguide (se 

vedlegg). Intervjuguiden ble utviklet av meg ved oppstart av denne studien. Informasjonen 

studentene ga gjennom intervjuene, utgjør hovedtyngden i datamaterialet i denne studien. 

Hensikten med intervjuet var å skaffe informasjon om utvalgets opplevelser, erfaringer, 

følelser og tanker rundt situasjonen som student ved bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi 

(Dalen, 2011).  

Etter tre semester var det totalt 27 studenter som fremdeles var registrert som studenter ved 

studieprogrammet. Det var et ønske å nå så mange studenter som mulig for å lete etter 

mønster på tvers av individene. I tillegg ville dette styrke graden av en sannsynlig overlapp 

mellom intervjuet og data fra FD-undersøkelsen og SB. Samtidig var tiden for denne studien 

begrenset, og det måtte sørges for at innhentet data var i en mengde som lot seg bearbeide i et 

realistisk tidsperspektiv. Det ble derfor besluttet å gjennomføre intervjuer med sikte på en 

tidsramme på mellom 15 og 30 minutter.  

Det ble formulert både lukkede og åpne spørsmål. Kombinasjonen skulle henholdsvis sikre 

ulike variabler med utgangspunkt i forskningsspørsmål og kjent teori, og gi studentene 

anledning til å skildre sine erfaringer.  

I tillegg ble det konstruert noen spørsmål der studentene skulle svare ved hjelp av en Likert-

skala 1-5, der 1 var svært misfornøyd og 5 var svært fornøyd. Rundt disse kvantitative 

spørsmålene begrunnet også studentene (uoppfordret og oppfordret) valgene sine med åpne 

formulerte svar (Larsen, 2007). 

Spørsmålene ble i all hovedsak stilt i en fast rekkefølge, for å sikre at flest mulig studenter 

besvarte de samme hovedtemaene. Intervjuguiden bar derfor et klart preg av en strukturert 

utforming, med den hensikt å lettere kunne sortere materialet og sammenligne på tvers av 

informantene (Larsen, 2007). Samtidig var det i tillegg lagt til rette for oppfølgingsspørsmål 
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der det ble funnet hensiktsmessig. Eksempelvis ble studentene spurt om å begrunne hvorfor 

de gav ulike graderinger fra 1-5 på det sosiale miljøet på programmet. Kombinasjonen av 

disse faktorene resulterte i et intervju av en semistrukturert art (Dalen, 2011). 

Pilotering av intervjuguide 

I forkant av intervjuene ble det foretatt prøveintervjuer med to tidligere medstudenter, som 

hadde gjennomgått et lignende studieløp som studentene i utvalget mitt. Hensikten med å 

gjennomføre prøveintervjuene var å teste eventuelle svakheter ved intervjuguiden, som 

tvetydige eller uklare spørsmål, men også for å øve på egen rolle som intervjuer (Dalen, 

2011). Flere opprinnelige spørsmål i intervjuguiden ble omformulert, spissformulert eller 

utelatt, som følge av erfaringene gjort under prøveintervjuene. I tillegg var det nødvendig å 

teste det tekniske utstyret i form av båndopptakere, for å sørge at informasjon ikke gikk tapt 

under de faktiske intervjuene (Christoffersen & Johannessen, 2012). 

Gjennomføring av intervju 

Grunnet restriksjonene knyttet til pandemien måtte intervjuene gjennomføres uten fysiske 

møter. Studentene fikk selv velge om intervjuet skulle foregå via telefon eller videointervju 

(Zoom), avhengig av hva de selv opplevde som mest praktisk og følte seg mest komfortable 

med. 13 intervjuer ble gjennomført over telefon, og to ble gjort over Zoom (videosamtale).  

En ulempe ved telefonintervju er at det potensielt forsvinner en del ikke-verbal data, som 

kroppsspråk og ansiktsuttrykk, som kan inneholde verdifull informasjon. På den andre siden 

kan intervju over telefon fremstå mindre konfronterende, og få intervjuobjektet til å føle seg 

mer avslappet og mindre fokusert på opptaksutstyr etc. som kan føre til en mer genuin 

informasjonsflyt mellom partene (Novick, 2008).  

Tidspunkt for intervjuene ble avtalt med informantene over e-post eller SMS. Varigheten på 

intervjuene var fra 10 til 25 minutter, og ble gjennomført over et tidsintervall på én måned. 

Studentene ble gjort oppmerksomme på når lydopptak ble startet og avsluttet, og de ble også 

gjort oppmerksomme på at de når som helst under intervjuet kunne stille spørsmål om noe var 

uklart. Under samtlige intervju ble det tatt i bruk to ulike båndopptakere, som en sikkerhet i 

tilfelle teknisk feil skulle oppstå.  
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Analyse av datamateriale fra telefonintervju 

For å identifisere og analysere data fra intervjuet som er relevant for forskningsspørsmålene, 

har jeg benyttet meg av en tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006). Analysevalget er tatt på 

bakgrunn av formål om å finne mønster som kan knyttes opp mot teorigrunnlaget i oppgaven. 

Den tematiske analysen trekkes også frem i litteraturen som nyttig når en skal belyse temaer 

på tvers av data med forskjellig karakter, noe som er fordelaktig i denne studien bestående av 

tre ulike datasett (Braun & Clarke, 2006). 

Kategorier fra intervju-dataene er i denne studien identifisert deduktivt – med utgangspunkt i 

presentert teori. Det innebærer at teorien legger en føring for kodingen av datamaterialet. Den 

tidlige fasen av transkribering og gjennomgang av datamaterialet hadde også induktive preg, i 

form av at data fra intervjuene avdekket informasjon som krevde enkelte nye teoretiske 

innfallsvinkler (Braun & Clarke, 2006). 

De individuelle intervjuene ble transkribert manuelt i sin helhet, fra lyd til tekst. All 

transkribering ble gjennomført av undertegnede, for å gjøre meg grundig kjent med 

datamaterialet (Dalen, 2011). Det ble vektlagt særlig grundighet i denne delen for å sikre at 

ikke verdifulle inntrykk som usikkerhet, selvsikkerhet eller ironi gikk tapt under 

transkriberingen (Christoffersen & Johannessen, 2012). Intervjuguiden ble brukt som struktur 

under transkriberingen for å knytte svar til spørsmål. Spørsmål og svar som ikke var knyttet til 

et allerede oppført spørsmål i intervjuguiden, ble forlenget i svarene spørsmålene de ble stilt 

fra, for å unngå å miste konteksten de var tilknyttet. 

Den tematiske analysen ble så brukt for å finne mønstre, sammenhenger og forståelse av 

intervjuene i tilknytning til forskningsspørsmålene. De transkriberte tekstene ble kodet, og 

kodene klassifisert inn under ulike temaer eller kategorier (Larsen, 2007). 

Under prosessen ble det både gjort en delanalyse, der de ulike utsagnene ble kategorisert og 

kvantifisert (der det var hensiktsmessig), i tillegg til en helhetsanalyse der intervjuene ble sett 

i sin helhet (Larsen, 2007). Delanalysen ble gjort for å finne mønster og sammenhenger på 

tvers av utvalget, og helhetsanalysen for å finne sammenheng internt i de individuelle 

intervjuene. 

Prosessen for analysen tar utgangspunkt i de fremsatte seks stegene fra Braun and Clarke 

(2006) for tematiske analyser: 
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 Skap kjennskap til datamaterialet 

 Utforme koder 

 Se etter tema 

 Definer tema 

 Rapportering 

Stegene skal ikke tolkes i en lineær prosess, og både koder og tema ble revidert flere ganger 

under analyseprosessen, før de endelige rapportene av data forelå.  

Studentene ble blant annet merket med et randomisert og unikt tall mellom 1 og 15, som ble 

knyttet til alle utsagn og svar fra de aktuelle studentene. Dette var for å kunne styrke 

tolkningsprosessen, slik at ulike utsagn fra den samme student kunne identifiseres, og 

minimere risikoen for å miste det helhetlige bildet og i hvilken kontekst utsagnet ble ytret i. 

Fargekoding ble brukt til det som ble tolket som negative eller positive utsagn rundt et tema. 

Kodingen skjedde i all hovedsak av hele setninger, eller sammenhengende setninger fra 

studentenes uttalelser. For å revidere temaer og koder ble det analysert med henblikk på 

markører som knyttet utsagnene til teoriene. Eksempelvis fungerte ord som «interessant», 

«gøy» og «morsomt» som potensielle markører på positive utsagn. I kontrast ble setninger 

med eksempelvis innhold som «kjedelig», «demotiverende» og «meningsløst» kodet som 

negativ. 

De negative utsagnene ble merket rødt, positive merket grønt, og nøytrale utsagn var 

fargeløse. De nøytrale utsagnene var ikke av den grunn ansett som mindre viktige. Et nøytralt 

utsagn under kodingsprosessen var eksempelvis hvilket yrke studentene så for seg etter 

studiet.  

Da intervjuguiden bar preg av mange strukturerte spørsmål, ble mye av teksten kategorisert 

direkte under ferdig utformede temaer tilknyttet spørsmålene (se vedlegg intervjuguide). 

Eksempelvis ble studentenes svar på spørsmål om årsak til motivasjonsendring kategorisert 

under temaet «motivasjonsendring», som medførte eventuell fargekoding. Samtidig medførte, 

med hensikt, den overordnede semi-strukturerte intervjuformen til at mange utsagn og 

opplysninger ble uttrykt uten direkte tilknytning til et ferdig utformet spørsmål, men i større 
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grad som studentens egne fri tanker eller som et resultat av oppfølgingsspørsmål fra 

undertegnede. Det var derfor behov for stor grad av koding og kategorisering av 

datamaterialet som lå utenfor de ferdig utformete spørsmålstemaene. 

Utsagn ble først sortert etter tema, som eksempelvis «undervisning», videre ble utsagnene 

kodet med rød eller grønn farge.  

Spørsmålene av kvantitativ art, der studentene skulle gradere eksempelvis «grad av 

motivasjon» på en skala fra 1-5, ble sortert i tabell tilknyttet studentenes utsagn, for å se etter 

mønster mellom de ulike verdiene. Begrunnelsen for utelatelse av nærmere kvantitativ 

analyse av disse tallene, ligger i den begrensete størrelsen på det endelige utvalget (15).  Selv 

om det ikke foreligger noen tydelig grense på når dette er hensiktsmessig, er det tradisjonelt 

vanlig å utelate på utvalg under 20 deltagere (Christoffersen & Johannessen, 2012). Andre 

lukkede spørsmål (Larsen, 2007) som bestod av svaralternativ som «Ja/nei/vet ikke» eller 

«mer, mindre, like mye» ble oppført i samme tabell som Likert-skala-spørsmål fra 1-5, og 

kodet etter farge basert på svarene. Dette for å se etter mulig mønster på tvers av og internt 

mellom dataene (Braun & Clarke, 2006). 

En del av det kvantitative materialet ble også forkastet, da det under intervjuene fremkom at 

studentene hadde utfordringer med å gi et generelt svar på eksempelvis «undervisning», 

ettersom de opplevde så stor variasjon mellom de ulike emnene. Denne «svakheten» i 

intervjuguiden viste seg samtidig å by på mye nyttig data, da studentene ved å påpeke 

utfordringen med spørsmålet trakk fram nettopp den store forskjellen mellom de ulike 

emnene, med åpne og rike besvarelser. Dermed resulterte det som i utgangspunktet var et 

lukket spørsmål (Dalen, 2011), i nyttige og utdypende forklaringer fra studentene.  
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4 Troverdighet og begrensninger  

Troverdigheten av studien peker på hvor relevant dataene er for formålet, og om metoden er 

egnet til å undersøke det den tar sikte på (Kvale et al., 2015). I kvalitativ metode, som 

dominerer store deler av datagrunnlaget i denne studien, er det jeg som forsker som både 

intervjuer, transkriberer og analyserer, ut fra mine egne observasjoner. Dermed vil 

troverdigheten i resultatene i stor grad påvirkes av min håndtering av intervjusituasjonen, som 

spørsmålsformuleringene og mine fortolkninger av det transkriberte datamaterialet (Dalland, 

2012). En potensiell bias ved denne studien er min kjennskap og nære tilhørighet til 

fenomenet som undersøkes i denne studien. Som masterstudent ved Kjemisk institutt ved 

UiO, har jeg personlig erfaring og kjennskap til flere av emnene som utvalget i denne 

oppgaven beskriver. Selv om jeg ikke har gjennomført samme studieløp som det aktuelle 

utvalget, har jeg gjennomført flere av de omtalte emnene og vil derfor være unngåelig 

forutinntatt, særlig knyttet til emnebeskrivelser. Jeg har derfor under både innsamling og 

analysering av data vært særlig bevisst på å forsøke å skildre informantenes utsagn så 

sannferdig som mulig. Under transkribering av intervjuene ble det foretatt flere 

gjennomhøringer av lydopptakene, for å sikre at det faktiske budskapet i utsagnene til 

studentene ble bevart (Dalland, 2012).  

Under intervjuet vil spørsmålsformuleringen i form av ledende spørsmål kunne påvirke til å 

svare i en bestemt retning (Kvale et al., 2015). Under innsamlingen i denne studien har 

spørsmålene vært forsøkt stilt så nøytralt som mulig for å unngå påvirkning. I tillegg ble 

enkelte tema belyst ved å utforme noe overlappende spørsmål på ulike tidspunkt i intervjuet, 

for å forsøke å motvirke svar preget av spørsmålsformuleringen. Eksempelvis «Hva er det 

verste med studentlivet?» og «Hva har vært det mest utfordrende med studiet så langt?».  

Triangulering går ut på å bruke ulike metoder for å styrke troverdigheten i dataen. Det finnes 

mange ulike måter å triangulere på, gjennom eksempelvis å bruk ulike metoder eller forskere 

for å belyse de samme forskningsspørsmålene (Creswell & Miller, 2000). I denne studien er 

det tatt i bruk tre ulike datasett for å belyse forskningsspørsmålene, der alle datasettene er 

utformet og innhentet av ulike personer på ulikt tidspunkt. Dette kan også anses som en 

svakhet i studien, da datasettene tar utgangspunkt i tre ulike utvalg, men innenfor samme 

populasjon (studenter som startet høsten 2019). I tillegg til at graden av overlapp mellom 

utvalgene er uvisst, baserer alle utvalgene seg på frivillig deltakelse, som dekker deler av den 
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totale populasjonen av målgruppen i studien. Andre studier på motivasjon har blant annet vist 

lavere deltakelse av studenter som opplevde det som psykologisk utfordrende å studere ved 

universitet (Battle & Wigfield, 2003). Det kan eksempelvis bety at utvalget i denne studien er 

skjevt, i form av at studenter med en særlig positiv opplevelse av studiet utgjør majoriteten av 

informantene, noe som vil kunne svekke troverdigheten i funnene. 

Etiske overveielser 

Alle deltakerne i intervjuet ble tydelig informert om formålet med studien, og hva deltakelse 

innebar. Et informasjonsskriv om både intervjuet og studiet ble sendt ut sammen med 

forespørsel om deltakelse til samtlige i utvalget. Der ble det informert om at deltakelsen var 

frivillig og anonym, og muligheten for å trekke seg fra studien om ønskelig.  

Før samtlige deltakere ble intervjuet, signerte de et samtykkeskjema. I tillegg ble det opplyst 

og kontrollert i forkant av intervjuet at samtlige deltakere hadde lest informasjonsskrivet og 

signert samtykkeskjemaet. Grunnet bruk av og oppbevaring av lydopptak fra intervjuene, ble 

det søkt om tillatelse for studien hos Norsk senter for forskningsdata, som ble godkjent i 

forkant av studien. (Data fra Studiebarometeret og FD-undersøkelsen forelå som anonymisert 

data ved innhenting, og omtales derfor ikke her). 
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5 Resultater 

Resultater fra analyse av de tre undersøkelsene (FD-undersøkelsen, studiebarometeret og 

telefonintervjuene) presenteres i tilknytning til de tre forskningsspørsmålene, og er derfor 

strukturert på følgende måte: 

Kapittel 5.1 tar for seg studentenes rapportering av inngangen til studiet, og omhandler hva 

som ligger bak studievalget. 

Kapittel 5.2 tar for seg studentenes oppleves av motivasjonsendring etter tre semester ved 

programmet, og faktorene studentene trakk frem. 

Kapittel 5.3 tar for seg studentenes planer og fremtidsmål etter bachelorprogrammet. 

Der data er kvantifisert er antall studenter oppgitt i parentes. Sitater oppgis for å gi dybde til 

de kvantitative data, og sitater representerer derfor innhold og budskap som kan omhandle 

flere studenter. 

5.1 Motivasjon for å studere kjemi og biokjemi 

I FD-undersøkelsen ble studentene spurt om hvorfor de valgte å starte på bachelorprogrammet 

i kjemi og biokjemi. De fleste studentene (21) hadde valgt studiet av faglig interesse (figur 2). 

Under intervjuet fortalte 14 av 15 studenter at de hadde studieprogrammet som førstevalg da 

de søkte høyere utdanning. Kun én av studentene rapporterte om en mer instrumental årsak til 

å velge programmet – et ønske om å bruke det inn mot farmasiutdanningen.  

 

Figur 2: Studentenes besvarelser på FD-undersøkelsen om hvorfor de valgte bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi da de 
søkte høyere utdanning. Besvarelsene er inndelt i kategoriene «faglig interesse», «tilfeldig» og «ikke besvarte». N=24. 
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Begrunnelsene studentene ga for at de hadde valgt studieprogrammet i kjemi og biokjemi, 

inneholdt ord som knytter valget til interesse for kjemi. Studentene brukte for eksempel ord 

som morsom og fascinasjon:  

«Kjemi var det morsomste faget og jeg så for meg at det kunne være noe jeg kan jobbe 

med» 

«Jeg valgte kjemi og biokjemi, fordi jeg har hatt stor fascinasjon for faget på 

videregående» 

En annen student uttrykte interesse for søken etter en større sammenheng som kan tyde på at 

studenten ser en overførbar nytteverdi i faget også utenfor studiene: 

«Kjemi er et interessant fag der jeg lærer om verden jeg lever i» 

I tillegg ga én student uttrykk for at interessen var knyttet til mestringserfaring i faget: 

«Jeg er veldig interessert i kjemi, og pleide å få god karakter i det» 

Under intervjuene etter å ha gjennomført tre semester var det samtidig flere som trakk frem 

følelsen av emner eller aktiviteter som lå utenfor deres spesifikke interessefelt som noe av det 

mest utfordrende med studiet så langt: 

«Det verste er når det føles som en plikt, og at man må gjøre det. Man jobber ikke 

alltid med det man er interessert i eller motivert til» 

«Originalt hadde jeg tenkt studere videre biokjemi. Men siden det var et tungt emne i 

starten, og analytisk kjemi var veldig bra, så har jeg blitt mer interessert i bioanalytisk i 

motsetning til bare biokjemi. Uorganisk hadde en veldig slitsom forelesningsmetode.  

Selv om den faglige interessen var gjennomgående i svarene for å starte på studiet, var det 

også tydelig at studentenes erfaring med kjemi fra videregående var sentralt da kun én student 

hadde tidligere høyere utdanning før studiestart. De resterende studentene (23) hadde ingen 

tidligere høyere utdanning, og kom enten rett fra videregående (13), eller hadde gjort andre 

ting mellom videregående og studiestart (10).  
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5.2 Motivasjonspåvirkning i løpet av de tre første 

semestrene 

5.2.1 Endring i motivasjon etter tre semester 

Under intervjuene ble studentene bedt om å rangere hvordan de opplevde motivasjonen ved 

starten av studiet, og motivasjonen etter tre semester (figur 3). Tre studenter rapporterte at 

motivasjonen var uendret. De fleste studentene (11) mente motivasjonen var lavere etter tre 

semester sammenlignet med studiestart.  

 

Figur 3: Motivasjonsendring ved studiestart (blå) og etter tre semester (rød), rangert fra 1-5, der 1 representerer lavest 
mulig motivasjon og 5 høyest mulig motivasjon. N=15. 

Pandemien som årsak for negativ motivasjonsendring 

Omtrent halvparten av studentene trakk frem koronapandemiens innvirkning på 

studiehverdagen og livet som det de antok hadde hatt størst negativ innvirkning på 

motivasjonen. Studentene trakk frem at både endringer i undervisningsformer og det sosiale, 

som en konsekvens av pandemien, hadde innvirket på motivasjonen. Samtidig uttrykte 

studentene at de hadde utfordringer med å holde en god struktur på studiehverdagen: 

«Det har først og fremst med korona å gjøre. Nettbasert undervisning funker, men er 

langt fra optimalt kontra fysisk, da man kan se og diskutere med andre mennesker, sitte på 

forelesning med praktiske eksempler osv. Så er generelt det å sitte inne i en leilighet å jobbe 

utfordrende. Er du på universitetet er du der for å gjøre en jobb. Du mister fristedet hjemme» 
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«Det å sitte alene hjemme med alt. Det er ikke studiet, men måten ting foregår på 

under korona. Fortsatt veldig glad i kjemi.» 

«Du får ikke det samme studentmiljøet, og det blir mye vanskeligere å sette opp faste 

tid til skolen.» 

Andre årsaker til motivasjonsendring enn pandemien 

Det var likevel andre årsaker enn pandemien som ble trukket frem som demotiverende. Av 

studentene som ikke opplevde pandemien som den viktigste årsaken til lavere motivasjon, 

trakk mange frem den generelle belastningen av studiet, og muligheten til å finne tilstrekkelig 

tid som årsak: 

«Det er litt stressende fra tid til annen. Man er nok mer motivert helt i starten» 

«Jeg har droppet flere fag. Jeg følte jeg ikke hadde nok kunnskap og gruet meg til at 

det skulle ta flere år å komme gjennom» 

Selv om majoriteten av studentene rapporterte om en nedgang i motivasjon sett opp mot da de 

startet på studiet, var samtlige (15) tilstrekkelig motiverte til å fullføre studiet. 

Kun én av studentene opplevde motivasjonen som større etter tre semester enn ved studiestart. 

Hovedgrunnen til den positive motivasjonsendringen mente denne studenten handlet i stor 

grad om at retningen og utbyttet med utdanningen nå var blitt tydeligere: 

«Det har noe med at jeg nå vet hva jeg skal. Da jeg startet, visste jeg ikke hva jeg 

skulle med utdanningen. Nå ser jeg mer retning av dette». 

5.2.2 Motivasjon knyttet til enkeltemner og undervisning 

Under intervjuene ble studentene spurt om det det var emner de hadde trivdes/mistrivdes med, 

og om emnene hadde hatt innvirkning på motivasjonen for studiet. Majoriteten av studentene 

formidlet her at enkeltemner hadde en betydelig innvirkning i både negativ og positiv retning 

for motivasjonen (figur 4). Organisk kjemi ble flest ganger (10) nevnt som størst positivt 

innvirkende på motivasjonen. Ingen studenter nevnte dette emnet som negativt for 

motivasjonen. Biokjemi (9), matematikk (6) og uorganisk kjemi (5) ble hyppigst nevnt som 

negativt for motivasjonen. 
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Figur 4: Studenters vurdering av emner som positivt (blå) eller negativt (rød) påvirkende på motivasjonen. Besvarelsene er 
kodet fra åpne spørsmål i intervjuet, og noen studenter nevnte flere emner. Hver student representeres med maks én 
besvarelse per emne. 

Under intervjuene utdypet flere av studentene hvorfor emnene innvirket negativt eller positivt 

på motivasjonen. En av studentene uttrykte at biokjemi var spesielt kognitivt belastende på 

grunn av blant annet manglende studieteknikk i overgangen til høyere utdanning:  

«Den største utfordringen var nok biokjemi. Der ble vi dunket med mye informasjon. 

Vi var ikke vant til måten å jobbe på, og mengden man skulle lære, kontra videregående(…).  

Dette var likevel ikke gjennomgående for årsaken til negativ motivasjonsendring hos 

studentene. Én annen student formidlet for lite utfordring i deler av et emne: 

«I uorganisk ble det praktiske man skulle gjøre veldig enkelt» 

I tillegg trakk flere studenter frem at noen av emnene hadde lite inkluderende 

undervisningsformer: 

«Forskjellen mellom de som er god og dårlig handler mye om interaktiviteten i fagene. 

I organisk kjemi var det pauser og vi ble aktivisert, og det var mindre stoff, som dermed var 

konsentrert inn mot det vi trengte, i motsetning til uorganisk der det var mye prating» 

Én student opplevde i ett emne for høyt tempo i forelesningene, og en undervisningsform der 

studenten følte seg passiv: 

«Matte var like dårlig som organisk kjemi var bra. Dårlig pedagogisk satt opp. Det 

var en monolog hvor foreleser gjorde oppgavene veldig raskt. Selv om man kunne stoffet, var 

det vanskelig å henge med»  
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Selv om mange studenter trakk frem emner i negativt åndedrag var det spesielt et emne som 

hadde dratt motivasjonen i positiv retning. En student beskrev at årsaken til dette var at 

foreleser hadde lagt opp til mer nærhet til studentene og mer aktive undervisningsformer enn 

det var i andre emner: 

«I organisk kjemi løsnet det veldig. Da jeg fikk jeg alt det jeg hadde savnet. Da fikk 

man en foreleser som oppfordret deg til å snakke med folk ved siden av deg. Da fikk jeg 

akkurat det jeg hadde savnet. I biokjemi og andre fag, var det en annen “avstand” til 

foreleser. Der er det ikke en lærer, men en foreleser. Det merket man veldig på motivasjon og 

læringslysten etter det faget.» 

Den samme studenten var også skeptisk til et av emnene som hadde hatt svært strenge krav 

for gjennomføring, obligatorisk undervisning og ga uttrykk for lite selvstendighet: 

«Analytisk er jeg litt kritisk til når det gjelder hvordan opplegget er. Selve emnet og 

forelesningene er veldig bra. Men de har sine begrensninger med lab, der det er veldig 

strengt. Har man vært syk, så begrenser det seg veldig. Jeg fikk ikke bestått på den ene, og da 

fikk jeg ikke komme» 

En annen student mente også at det obligatoriske virket demotiverende: 

«Det er en del obligatorisk man skal gjennom, som vi må levere, og jeg synes en del av 

det obligatoriske er «unødvendig», selv om jeg forstår det, da vi er voksne mennesker, og vet 

vi skal ha eksamen» 

Et av emnene ble kritisert for å legge til rette for lite egen tenking for studentene: 

«I starten synes jeg labene var ganske kjipe, og det aller verste med fagene. Da fulgte 

man en oppskrift og visste ikke helt hvorfor vi gjorde tingene.» 

Monotone, lite inkluderende forelesninger, og laboratorieoppgaver med lite rom for valg eller 

for «enkle» oppgaver var blant de negative emnefaktorene som hyppigst ble trukket frem. 

Studentene som hadde gjennomført tre semester ved programmet formidlet i stor grad at det 

var betydningsfullt for motivasjonen at de ble involvert, og tilstrekkelig utfordret i emnene. 

Fordeling av undervisning og læringsutbytte 
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Studentene ble i FD-undersøkelsen også spurte om hva de så mest frem til ved å bli 

kjemistudent (figur 5). I underkant av halvparten av studentene (11) trakk frem det praktiske 

arbeidet som noe de så frem til, gjerne tilknyttet laboratoriearbeid. Omtrent like mange (12) 

svarte at de så frem til å «lære noe nytt». En stor andel av studentene var ved studiestart 

derfor i stor grad orientert mot den praktiske delen av kjemistudiet.  

 

Figur 5: Oversikt over hva studentene så mest frem til ved å bli kjemistudent. N=24 

Et utdrag av studentenes uttalelser forteller at studentene var læringsorientert ved at de så 

frem til å lære mer om kjemi:  

«Det å utvikle meg innenfor faget, og å ha en variert undervisning med både praktisk 

og teoretisk» 

«Generelt å jobbe med kjemi på et dypere nivå» 

I tilknytning til spørsmål om emnene, ble studentene også spurt om de ønsket mer eller 

mindre av enkelte undervisningsformer, i form av eksempelvis flere forelesninger, 

gruppetimer eller praktisk arbeid. Omtrent halvparten var fornøyd (8) med fordelingen av 

undervisningsformene generelt, mens den andre halvparten ønsket mer av enkelte 

undervisningsformer (7), og kun én student ønsket mer tid til selvstudium. Av de sistnevnte 

studentene savnet de mer fokus på praktiske tilnærmingsmetoder og gruppearbeid: 

«Litt mer praktisk, mer at vi går gjennom ting ordentlig på det praktiske […] man er 

veldig flink på å gjennomgå det teoretiske, men veldig lite gjennomgang av det praktiske, som 

gjør at man blir usikker». 

«Litt mer gruppetimer og lab. Mer tilgang på lab, uten at man holder på med rent 

lab.» 
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Studentene fikk spørsmål om hvilken aktivitet de opplevde størst læringsutbytte av. Hva de 

ulike studentene prefererte varierte (figur 6).  En klar overvekt av studentene (14) mente at 

kombinasjonen av to eller flere undervisningsformer gav best læringsutbytte ‒ eksempelvis 

gruppearbeid, i kombinasjon med praktiske eller teoretiske oppgaver. Kun én student 

opplevde at individuelt arbeid alene gav størst læringsutbytte. 

 

Figur 6: Hva studentene oppgir størst læringsutbytte av. Svarene er kodet fra åpne spørsmål, og samme student kan derfor 
representere flere besvarelser i figuren. 

I sammenheng med spørsmål om hva som ga studentene mest læringsutbytte ytret en student 

ønske om større variasjon innenfor de ulike undervisningsformene: 

«Litt mer lab-undervisning, der vi får mer innføring i hvordan instrumenter og ting 

fungerer. En forelesning som en form for pre-lab» 

En annen student uttrykte at lab-undervisningen i et emne virket mer eller mindre meningsløs 

og fulgte en typisk «kokebok-oppskrift» – noe som ga en følelse av lite læringsutbytte: 

«(…)I uorganisk så var ikke laben så viktig. Følte ikke jeg lærte noe mer, men bare 

fulgte en smørbrødliste» 

Faglig oppfølging og tilbakemelding 

I studiebarometeret skulle studentene svare på hvor ofte de diskuterte faglig 

utvikling/resultater med de ansatte på studiet. Ansatte ble beskrevet som alt fra forelesere til 

seminar og gruppelærere. Av totalt 20 studenter, svarte åtte studenter at de i løpet av 

halvannet år på studiet, aldri diskuterte faglig utvikling med undervisningsansatte. Et 

mindretall (3) svarte de hadde opplevd slik diskusjon mer enn 10 ganger i løpet av tre 

semester (figur 7). 
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I tillegg til dette hadde tilnærmet like mange studenter aldri fått tilbakemeldinger fra 

undervisningsansatte på ikke-skriftlig arbeid (figur 7). 

 

Figur 7: Studentbesvarelser fra studiebarometer 2020. Studentene besvarte hvor ofte de opplevde diskusjon om faglig 
utvikling, og hvor ofte de fikk tilbakemelding fra faglig ansatte på ikke-skriftlig arbeid. Med ansatte ble det påpekt alt fra 
fagansvarlige og forelesere til labveiledere og gruppelærere.  

I intervjuet beskrev en av studentene stor interesse for kjemifaget ved studiestart. I møte med 

universitetet opplevde studenten derimot en betraktelig nedgang i motivasjon, og knyttet dette 

til undervisningsformen som var annerledes enn rammene rundt faget på videregående, der 

studenten opplevde en større dynamisk undervisning med hyppigere veiledning: 

«Jeg var ekstremt interessert, og veldig glad i kjemi på videregående. Det hang 

sammen med naturfagslæreren som varierte undervisning og tillot spørsmål osv. Det hjalp 

meg mye, og gjort at jeg lærte mye kjemi på videregående. Det var noe jeg savnet mye på 

studiet her. Det handlet mest om å studere kjemi. Veiledningen og støtten rundt savnet jeg 

veldig her på UiO. Da prioriterte jeg å sitte alene med det, som viste seg å ikke være så lurt.» 

5.2.3 Studentmiljøets innvirkning på motivasjonen 

Under intervjuet fikk studentene spørsmål om studentmiljøet hadde påvirket motivasjonen 

deres. Flere studenter (9) mente miljøet mellom studentene hadde bidratt i positiv retning for 
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studiemotivasjonen (figur 8). 

 

Figur 8: Oversikt over i hvilken grad studentene opplevde miljøet med andre studenter som påvirkende på motivasjonen. 
N=15. 

Studentene ga begrunnelser for på hvilken måte studentmiljøet hadde innvirket positivt eller 

negativt. En student trakk frem at studentmiljøet ved bachelorprogrammet er så lite at det 

senker terskelen for å spørre om hjelp ‒ noe som bidro i positiv retning:  

«Studentmiljøet har påvirket motivasjonen min i positiv retning. Det beste 

på kjemisk er at man kjenner alle man omgås med, da er det enkelt å spørre 

om hjelp, både de som er året over eller under» 

Andre studenter fortalte at det virket positivt på motivasjonen at de møtte andre med interesse 

for kjemi, og at studentmiljøet var det som holdt dem tilbake fra å slutte på studiet: 

«Læringsmiljøet har vært veldig positivt. Du er med folk som også er 

interessert i det samme som deg. Hadde ikke studentmiljøet vært så bra så 

hadde jeg sluttet på studiet» 

«Det å slutte på studiet hadde betydd å miste kontakten med de andre. 

Faglig blir jeg også motivert av å jobbe med andre og se andre med samme 

faglig interesse» 

To studenter opplevde studentmiljøet som negativt på motivasjonen, og fire stykk mente det 

sosiale hadde liten betydning for motivasjonen for å fortsette på studieprogrammet. Èn av 

studentene som mente det sosiale miljøet hadde bidratt negativt fant det utfordrende å komme 

i kontakt med medstudenter: 
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«Er ikke veldig sosial og snakker ikke med mange fra studiet, så har ikke 

noe referansepunkt. Beste og verste er det sosiale. Når det funker så er det 

bra. Når jeg ikke tar kontakten selv så er det ikke mye. Jeg ville vært mer 

sosial om jeg hadde mulighet. Både på og utenfor studiet. Hadde begynt 

med det, så kom korona.»  

Videre opplevde en student lav grad av sosial integrering, og trakk dette frem som 

demotiverende i starten av studiet: 

«Jeg savnet veldig en studievenn. En som pusher deg, og som du kan 

samarbeide med. Det gjør at jeg trives mindre. Jeg liker å lese og sitte med 

pensumbøker og teste hverandre med andre. Da jeg startet trodde jeg at nå 

kom jeg til å være med flere som liker å lese kjemi. Og ja, man liker kjemi, 

men jeg hadde nok litt for store forhåpninger, som gjorde at motivasjonen 

falt litt» 

En annen student anså seg selv som mer faglig interessert enn de andre studentene i klassen, 

og uttrykte at det var krevende å stadig få spørsmål fra andre studenter: 

«Det kan bli mye spørsmål fra andre i eksamenstiden, som kan være litt slitsomt» 

5.3 Fortsettelsen etter bachelorprogrammet 

Alle studentene som deltok i intervjuet ønsket å fullføre bachelorgraden. Av disse ønsket 

flertallet (12) å gå videre på en kjemirelatert master. Tre studenter var usikre om de skulle 

studere videre etter bachelorgraden. 

Studentene fikk også spørsmål om hvilken yrkesretning de planla etter de var ferdig med 

utdannelsen. Svært få av studentene hadde et entydig mål om yrkesretning etter utdanning. 

Flere studenter (6) visste ikke hva de skulle jobbe med etter utdanningen (figur 9).  
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Figur 9: Studentenes oppgitt yrkesmål i telefonintervju etter endt utdanning. N=15. 

Selv om studentene besvarte dette spørsmålet hadde de vanskeligheter med å tenke så langt 

frem i tid som et yrkesvalg:  

«Jeg aner ikke hva jeg vil jobbe med. Målet er å gjøre ferdig en master, så 

vet jeg ikke hva som skjer etterpå. Jeg klarer ikke se mer enn et par år frem 

i tiden» 

Et klart flertall av studentene (13) svarte at de ville valgt bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi igjen om de skulle valgt på nytt (figur 10). To studenter svarte at de ville valgt 

samme program på nytt, selv om drømmen var medisinstudiet dersom de hadde kommet inn. 

Disse studentene påpekte samtidig at de opplevde kjemifaget så tett opp mot sitt interessefelt 

at de fremdeles var tilfreds med valget. Studenten som ikke ville valgt samme program på 

nytt, ville valgt kjemi på et annet studiested enn UiO. 

 

Figur 10: Svar på om studentene ville valgt bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi om de fikk velge på nytt. N=15 
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6 Diskusjon og implikasjoner for 

undervisning 

6.1 Studentene valgte studieprogrammet basert på 

interesse for kjemi 

Resultatene fra FD-undersøkelsen tyder på at studentene valgte studieprogrammet i kjemi og 

biokjemi i all hovedsak basert på interesse. Med utgangspunkt i den tydelige vektleggingen av 

positive følelser knyttet til kjemi som fag på videregående, er det rimelig å anta at denne 

interessen er veletablert som en personlig interesse hos majoriteten av disse studentene (Hidi 

& Renninger, 2006) 

Ord som «spennende», «morsomt» og «fascinasjon» ble utrykt som årsak til hvorfor de hadde 

valgt studieprogrammet. Dette er indikatorer knyttet til interesse, som igjen kan bety at 

majoriteten av studentene drives av en indre, eller autonom ytre motivasjon ved studiestart 

(Ryan & Deci, 2000). Selv om studentene kan være drevet av ytre autonom motivasjon er 

dette likevel et gunstig utgangspunkt for læring i møte med studieprogrammet (Ryan & Deci, 

2009). Dette utgangspunktet bør derfor utnyttes til studentenes fordel i undervisningen. 

På bakgrunn av endret motivasjon for enkelte underveis i studieløpet, har motivasjonen endret 

seg i særlig grad på grunn av undervisningsform. Mange studenter trekker frem pandemien 

som en betydelig årsak, men påpeker samtidig at det er endring i undervisningsformer, som 

følge av pandemien, og mindre interaksjon med medstudenter som er den største grunnen til 

nedgang i motivasjonen. Undervisningsformatet formidles å ha betydelig innvirkning på 

motivasjonen, i positiv og negativ forstand, også av studenter som ikke trekker frem 

pandemien som årsak. Dette indikerer at undervisningsaktivitetene bør vektlegge interaksjon 

og aktiv involvering for å opprettholde, eller øke, motivasjon til studentene. Studiets 

utforming virker i enkelte emner å påvirke motivasjonen gjennom lav grad av 

selvbestemmelse og valgfrihet (Deci & Ryan, 2008). Samtidig viser forskning at studentene, 

selv om de i utgangspunktet oppgir interesse for kjemi, også kan ha en temaspesifikk interesse 

innenfor studiet (Hidi, 2006). Med andre ord kan studentene være svært interessert i organisk 

kjemi, og vise lite interesse for eksempelvis fysikalsk kjemi. Motivasjonen kan dermed endre 

seg i stor grad basert på hvordan emnene er plassert i studieløpet (Blumhof & Holmes, 2008; 
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Vincent 2009). Det kan tyde på at man bør være bevisst på emneoppsettet under studieløpet, 

for å opprettholde motivasjonen. Den entydige positive tilbakemeldingen på enkeltemner som 

organisk kjemi, indikerer samtidig at det ligger sterke motivasjonsfaktorer i hvordan emnene 

utformer undervisningen sin.  

Federici (2007) trekker frem nytteverdi i ulike enkeltemner som den viktigste 

enkeldimensjonen som hadde innvirkning på motivasjonen til studenter. Det kan tyde på at 

emner som studentene i utgangspunktet har lite interesseverdi i, bør legge vekt på å formidle 

nytteverdien av emnet. I særlig grad for universitetsstudenter, da effekten av nytteverdi på 

motivasjonen ser ut til å øke med alderen (Wigfield mlf., 2009). Dette kan tyde på at selv om 

studentene på bachelorprogrammet har valgt studiet grunnet egen interesse, er det viktig å 

formidle nytteverdien i emner som mulig ligger utenfor deres temaspesifikke interesse for å 

opprettholde motivasjonen. 

6.2 Studentene er læringsorientert 

Studentene formidlet under intervjuene at undervisningen i flere enkeltemner hadde påvirket 

motivasjonen deres negativt. De gav uttrykk for at både undervisningsformene var lite 

involverende og/eller at de praktiske oppgavene ikke var tilstrekkelig utfordrende. Selv om 

studentene evner å løse oppgaver, er ikke mestring i seg selv nok siden interesse og indre 

motivasjon er den sterkeste drivkraften, som resultatene i denne studien indikerer. For enkle 

oppgaver ser ut til å senke studenter følelse av kompetanse, og svekke motivasjonen deres 

(Ryan & Deci, 2000).  

Studentene opplevde i disse tilfellene også at hensikten med de praktiske oppgavene ikke var 

formidlet tydelig. Med andre ord var studentene mer opptatt av læringsutbytte, enn bare å 

gjennomføre oppgavene. Fokus på læringsutbytte er et trekk som peker mot høy grad av 

læringsorientering (VandeWalle, 2003). På tross av at de kunne gjennomføre oppgave med 

enkelthet, sank motivasjonen deres for emnet som konsekvens av at de opplevde lite utbytte. 

Dette kan sees i sammenheng med at studentene opplevde både lite nytteverdi (Wigfield et al., 

2009), og liten grad av selvbestemmelse innenfor både oppgaver og undervisning (Ryan & 

Deci, 2009). I emnene som studentene trakk frem som positivt innvirkende på motivasjonen, i 

særlig grad organisk kjemi, vektla de aktiv undervisning og større opplevelse av nytteverdi av 
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fagstoffet som ble presentert (Wigfield et al., 2009). De trakk også frem at de samtidig følte 

seg «sett» og involvert av fagansvarlig (Deci, 2017). 

Selv om studentene ytret frustrasjon over enkelte emner, mente de likevel at karakterene stort 

sett gjenspeilet innsatsen. Det kan tolkes som at studentene ikke først og fremst er 

prestasjonsorientert, men ønsker å få mer kunnskap om kjemi. Det kan også tolkes som at 

disse studentene i stor grad anser resultat i emnene som en kontrollerbar faktor (Weiner, 

2000). Det vil si at studentene ser på det å prestere i emnene først og fremst som et resultat av 

innsats og ikke evner. At studentene i hovedsak attribuerer suksess i emnene som en 

kontrollerbar faktor gjennom innsats forbindes med større mestringsforventning og mer 

positive følelser, enn motsatt (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Dette forsterker inntrykket 

gjennom intervjuene av en studentgruppe som i stor grad er læringsorientert. 

Majoriteten opplevde det sosiale miljøet som positivt, i særlig grad i form av 

samarbeidslæring med andre studenter. Sosial tilhørighet og søken etter samarbeidslæring er 

også et trekk hos læringsorienterte studenter (Christenson et al., 2012). Samtidig opplever 

ikke alle det samme utbytte av sosial faglig interaksjon. To av studentene så på det sosiale 

miljøet som negativt, samtidig som de formildet stor interesse for kjemi. Begge disse 

studentene anså seg som samtidig som mer interessert og opplevde å legge ned mer tid på 

studiet enn medstudentene. Den ene av disse studentene opplevde det sosiale miljøet som 

hemmende på motivasjonen, da vedkommende opplevde å dra et for tungt faglig lass i 

samarbeid med andre. Den andre studenten opplevde, som kontrast til overnevnte, for lite 

sosial interaksjon og opplevde savnet av dette som hemmende på motivasjon. Dette tyder 

derfor på at en bør være bevisst på rollefordeling, og hvilke studenter som settes sammen i 

undervisningsformer som fordrer sosial interaksjon, slik at samtlige skal føle tilstrekkelig 

læringsutbytte og styrke motivasjonen hos studentene (Johnson & Johnson, 2002). 

Omtrent halvparten av studentene var fornøyd med balansen av undervisningsformer, der den 

den andre halvparten ønsket mer eller mindre av enkelte læringsaktiviteter. Det kom frem 

under intervjuene at det studentene var minst misfornøyd med i enkeltemner var spesifikke 

deler av undervisningen (eksempelvis monotone forelesninger). Ved å innføre mer aktiv 

undervisning inn i de «monotone» forelesningene og øke bevissthet rundt metakognisjon 

(Mutambuki et al., 2020) vil det mulig kunne bidra til større variasjon og øke læringsutbytte, 

uten å endre på fordelingen av forelesning, lab, gruppetimer. I særlig grad vil det kunne være 

læringsfremmende i emner som oppfattes kognitivt belastende (Deslauriers et al., 2019).  
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Majoriteten av studentene meldte om positive erfaringer med kjemifaget på videregående 

skole ved inngangen til studiet. En sterk nedgang i motivasjonen i møte med 

bachelorprogrammet kan også indikere at noen studenter har en interesse for faget fra 

videregående som ikke imøtekommes i møte med UiO (Wigfield et al., 2009). Dette støttes 

opp om med at noen studenter savnet måten faget ble undervist på i vgs. I tillegg til at data fra 

studiebarometeret viser at mange studenter aldri har mottatt tilbakemelding fra ansatte på 

ikke-skriftlig arbeid eller diskutert resultater med faglige ansatte. Samtidig verdsetter de fleste 

studentene sosial interaksjon der det foregår faglige diskusjoner. Dette indikerer at det kan 

ligge en mulighet for økt interesseutvikling og motivasjon, og en mykere overgang mellom 

videregående og universitet, dersom det legges større fokus på tettere interaksjon mellom 

studenter og undervisere (Deci, 2017; Wigfield et al., 2009). 

6.3 Tiden etter bachelor 

Samtlige av studentene hadde et tydelig mål om at de skulle fullføre bachelorgraden, og 13 av 

15 studenter hadde plan om å fullføre en mastergrad innenfor samme felt. Studentene hadde 

med andre ord et tydelig utdanningsmål. Likevel var det svært få studenter som hadde noen 

klar tanke om yrkesvei etter endt utdanning, og en stor majoritet brukte generelle begrep som 

«kjemirelatert» eller «noe innenfor forskning», og var usikre når de skulle svare på spørsmål 

om fremtidig yrke. Resultatene kan tolkes som at jobb, og fremtidig nytteverdi ikke er sentralt 

for disse studentenes interesse for faget, men at de først og fremst er drevet av indre verdi 

(Eccles & Wigfield, 2002). Samtidig er en bevissthet om yrket (nytteverdi) som utdanningen 

leder til en potensiell forsterker for motivasjon for studenter i utdanningsløp (Eccles et al., 

1983; Eccles & Wigfield, 2002), og noe som reduserer sannsynligheten for frafall underveis 

(Nedregård & Abrahamsen, 2018). Av studenter som opplevde uendret eller økt motivasjon, 

var nettopp en større klarhet i verdien av utdanningen nevnt. Det er derfor behov for videre 

forskning som kan avdekke om studentene oppgir generelle forskningsrelaterte yrkesveier 

ettersom de først og fremst ønsker å jobbe tilknyttet forskning av interesseårsaker, eller om 

svarene er en konsekvens av manglende kunnskap og informasjon om mulige yrkesveier.  

Spesielt viktig vil det være for de av studentene som har en ytre motivasjon for studiet, der 

tydeliggjøring av nytteverdien i emner eller praktiske oppgaver for fremtidige formål kan 

bidra til å internalisere og styrke motivasjonen deres (Deci & Ryan, 1985). Det vil derfor 
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være fordelsmessig å formidle kontakt mellom studenter og potensielle arbeidsgivere for å 

øke bevisstheten rundt yrkesvalg etter studiet. 
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7 Konklusjon 

Funnene i denne studien antyder at studenter som starter på bachelorprogrammet i kjemi og 

biokjemi først og fremst velger programmet av interesse. Studentene virker å være mer 

opptatt av læringsutbytte enn resultat. Motivasjonen ved studiestart ser ut til å være svært høy, 

men ser samtidig ut til å bli påvirket i både positiv og negativ retning som følge av 

undervisningsformer, type emne og studentmiljø under de første tre semestrene. Av de 

overnevnte faktorene ser det ut til at emner med aktive undervisningsformer har størst positiv 

innvirkning på motivasjonen, i kontrast til emner med lite studentaktiv undervisning, som ser 

ut til å påvirke motivasjonen for studiet negativ. Studentene har få definerte yrkesmål etter 

studiet, men majoriteten formidler yrker knyttet til forskning som mest aktuell.  
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Vedlegg 

Intervjuguide 

 

Hvilke realfag hadde du på videregående? Annen realfaglig utdanningserfaring?  

Opplevde du den faglige bakgrunnen som tilstrekkelig i møte med studiet? 

Var bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi førstevalget da du søkte studiet? 

Hva vil du si har vært den største utfordringen med studiet så langt? 

Hva vil du si har vært det mest positive med studiet så langt? 

Hvor motivert var du da du startet på studiet, på en skala fra 1-5? 

 Ved Likert-skala-spørsmål opplyses 1 som laveste verdi og 5 som høyeste verdi.  

Hvor motivert vil du si at du er nå, på en skala fra 1-5? 

Hva tror du er hovedårsaken til at det har forandret seg? 

Hvordan opplever du forelesningene, fra 1-5? Begrunnelse? 

Hvordan opplever du seminar gruppetimer, fra 1-5? Begrunnelse? 

Hvordan opplever du laboratorium/det praktiske, fra 1-5? Begrunnelse? 

Hvilken undervisningsform opplever du å lære mest av? 

Er det noen undervisningsform du ville hatt mer eller mindre av? 

Er det noen spesifikk emner som har påvirket motivasjonen din negativt eller positivt? 

Hvis ja: Hva er årsaken til at emnene har påvirket motivasjonen? 

Hvor mye tid bruker du på studiene daglig (i timer)? 

Synes du karakteren i emnene gjenspeiler innsatsen du legger ned? 

Hvordan opplever du læringsmiljøet på studiet, fra 1-5? Begrunnelse? 

Hvordan opplever du det studentmiljøet på studiet, fra 1-5? Begrunnelse? 
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Har studentmiljøet påvirket motivasjonen for å fortsette på studiet? 

Er du generelt mer, like mye, eller mer faglig interessert enn medstudentene dine? 

Bruker du generelt mer, mindre, eller like mye tid som medstudentene dine? 

Hva er det beste og verste med studentlivet? 

Har du planer om å fullføre bachelorgraden? 

Har du tenkt til å studere mer etter utdanningen? 

Hva kan du tenke deg å jobbe med etter utdanningen? 

Med den erfaringen du har nå, ville du valgt det samme studiet (bachelorprogrammet i 

kjemi og biokjemi) på nytt? Eller ville du valgt etter annet studie? 

Har du deltidsjobb ved siden av studiene? 

Har koronasituasjonen fått deg til å vurdere å slutte på studiet? 

 


