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Sammanfattning 

Denna studie handlar om individanpassning för omotiverade elever i både undervisning och skolan ur 

ett lärarperspektiv. 

  

Lärare jobbar med att anpassa undervisningen på bästa möjliga sätt som gynnar eleverna. De använder 

sig av olika metoder till att anpassa undervisningen och försöka motivera de elever som är 

omotiverade. Skolan gör även sitt jobb genom att tillämpa olika typer av resurser de har tillgång till. 

Detta görs för att hjälpa eleverna med extra behov och anpassningar att klara kunskapskraven och 

andra mål. Denna studie för fram lärarnas resonemang kring omotiverade elever och 

individanpassning, vilka metoder de använde sig av och om det finns en gräns för att anpassa 

undervisningen och i så fall vart den tog stopp. Data samlades in genom utskickade elektroniska 

enkäter till klass- och ämneslärare från förskoleklasser till och med årskurs 6, både i skolor och i 

lärargrupper på sociala medier. Totalt fick vi in 69 besvarade enkäter. 

  

Resultatet visade att lärarna väljer att variera sin undervisning med olika typer av arbetssätt, till 

exempel par- eller grupparbeten, för att stimulera de omotiverade eleverna. Berömma de omotiverade 

eleverna är också något som lärarna gjorde för att indikera att eleven gjort bra ifrån sig vilket i sin tur 

fick omotiverade eleverna att drivas framåt. 

  

De flesta lärare upplevde att individanpassningen gick utöver tiden för planering. Därför kände vissa 

lärare att det skulle vara underlättande med gränser för individanpassning. Alltså att det skulle kunna 

finnas riktlinjer för hur mycket en lärare kan individanpassa för sin omotiverade elev. Lärarna 

upplevde sig göra sitt bästa för att motivera hela sin klass och även anpassa för eleverna med extra 

behov. Därmed räckte ibland inte skolans resurser till och därför vände lärarna sig till sina kollegor 

eller skolledningen för att få stöd. 
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Didaktisk relevans 

Vissa elever gör det de ska på lektionstid även fast de är omotiverade. De gör det antingen för att de 

tvingar sig själva eller att läraren bestämmer över dem. Det finns även andra omotiverade elever som 

inte alls är villiga att utföra arbeten som ska göras under lektionen. Det kan bli svårt och krävande för 

lärare att veta vart problemet ligger och vad som ska göras för att lösa det. Som lärare kan man bli 

osäker på om problemet ligger hos läraren det vill säga i lärarens ledarskap eller i undervisningens 

innehåll. Detta kan leda till en försämrad självkänsla hos läraren men även att motivationen för att 

kämpa vidare för eleven sänks. I vissa situationer kan det kännas hopplöst. 

  

Elevens självkänsla påverkas också till en stor del av att den inte kan eller vill ta del av samma 

moment som de andra klasskamraterna. Detta kan då leda till att eleven stör de andra klasskamraterna, 

vilket i sin tur leder till oro i klassrummet. Läraren arbetar aktivt kring de omotiverade eleverna men 

måste även se till att de andra eleverna får sina behov tillgodosedda så att de inte avstannar i sin 

utveckling i lärandet på grund av oron i klassrummet. Enligt skollagen, kapitel 5, (SFS 2010:800) har 

alla elever rätt till att få en utbildning som formas av arbetsro och trygghet. 

 

Det som gör studien didaktiskt relevant är att det är ur ett lärarperspektiv, om hur lärare upplever 

kring och arbetar med sina omotiverade elever i verksamheten. 
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Inledning 

Under vår tredje verksamhetsförlagda utbildning i grundlärarprogrammet har vi stött på elever som 

kämpar för att utföra skolarbetet på grund av att viljan inte existerar. Det handlar om så kallad inre 

och yttre motivation. De omotiverade eleverna som vi har arbetat med har inte velat utföra de 

skolarbeten som vi har försett dem med under lektionstid. I början har det varit svårt att kompromissa 

med dessa elever. När vi börjat lära känna eleverna så har vi fått deras förtroende, och det har gått 

bättre att kompromissa. När eleverna valt att inte göra skolarbetet har vi frågat varför de inte vill. Det 

vanligaste svaret har varit att de inte orkar eller bara inte vill. Både vi och våra handledare har försökt 

göra undervisningens innehåll mer intressant och anpassat till de omotiverade eleverna. Men det finns 

ändå alltid vissa skolarbeten som eleven måste göra och som inte kan individanpassas. Vårt intresse 

väcktes för de omotiverade eleverna och hur långt vi som lärare kan gå för att anpassa vår 

undervisning. Därför vill vi undersöka de metoder lärare använder sig av som enligt dem fungerar på 

deras elever och i klassrummen, samt var de tycker att gränsen går när de måste väga individens 

behov mot majoritetens. Liknande studie ur ett lärarperspektiv finns inte vilket gör det mer intressant 

att undersöka och samla in data från erfarna lärare. 

  

Lgr 11 säger att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande, men det är lärarens ansvar att motivera 

eleverna (Skolverket, 2011, s.15). Att få de omotiverade eleverna att bli motiverade för att prestera 

bättre i skolan är en skyldighet som lärare har (Skolverket, 2011, s.14). Det blir enklare att lära sig 

ifall motivationen finns. När en elev i klassen blir omotiverad för att utföra skolarbeten av olika skäl 

blir det ett större arbete för läraren att anpassa undervisningens innehåll så att det motiverar både de 

omotiverade eleverna men även de andra eleverna i klassen. Det är därför intressant att studera hur 

lärare resonerar kring omotiverade elever. Läraren ska motivera sina elever på olika sätt för att de ska 

utvecklas kontinuerligt. Läraren är alltså grunden till motivationen hos eleverna. Den stora 

svårigheten är hur långt man kan gå med individanpassning för sina elever. 
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Bakgrund 

Synen på individualiseringen i undervisningen har ändrats i läroplanerna. Från att nämna anpassning 

för individualisering i undervisningen för att underlätta varje enskild elevs utveckling till att 

anpassningen i dag har blivit en viktig del i vardagen för eleverna samt lärarna i skolan. 

  

Läroplan för grundskola 1969 förtydligar hur läraren ska gå tillväga för att motivera sina elever så att 

de kan få en anpassad undervisning för sina behov. Detta görs genom att använda sig av olika 

undervisningsformer men även arbetssätt som anpassas efter elevernas mognadsnivå (1969, s.57). 

I läroplan för grundskola 1980 tas det upp under rubriken Mål och riktlinjer om likvärdig utbildning 

att skolan ansvarar för att stödja elever med olika behov och svårigheter (1980, s.14). Det är i läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet 1994 som begreppet anpassning för undervisning blir mer centralt 

och ansvaret blir större för lärarna. Här går det att se en tydligare beskrivning av att lärarens arbete 

kretsar kring att få eleverna att utvecklas och nå sina egna mål genom att forma undervisningen 

utifrån elevernas förutsättningar och behov (1994, s. 4). Lgr 11 som är senaste läroplanen tar också 

upp begreppet anpassning på samma sätt som Lpo 94. Anpassningen ska främja elevernas 

kunskapsutveckling med tanke på deras språk, förkunskaper, bakgrund samt tidigare erfarenheter 

(Lgr11, s.8).  

  

I de tidigare läroplanerna har det funnits självständiga rubriker för motivation och därmed hur en 

lärare ansvarar för anpassningen i undervisningen som ska främja lärandet hos eleverna. Men i den 

senaste läroplanen finns det inga självständiga rubriker utan de har förts samman i Mål och riktlinjer 

för lärare och skola. 

  

Lärarna ska anpassa sin undervisning för att täcka elevernas behov och väcka motivation, men även 

för att de ska nå målen i skolan på bästa möjliga sätt. Detta kan exempelvis ske genom att låta 

eleverna få begränsade valmöjligheter i undervisningen, där eleverna får välja en uppgift som passar 

dess intresse men är kontrollerat av läraren (Karlberg & Woolfolk, 2015, s 39), eller låta eleverna 

tillsammans med lärare sätta rimliga mål. På detta vis kan man framkalla motivation hos omotiverade 

elever (ibid, s. 24). Om åtgärderna för att anpassa undervisningen på bästa möjliga sätt fortfarande 

inte leder till att de omotiverade eleverna blir motiverade kan ett beteendemål skrivas. Ett 

beteendemål är en åtgärd där de inblandade kommer fram till specifika mål som eleven ska uppnå 

under läsåret och hur de inblandade ska gå tillväga tillsammans. I ett sådant beteendemål blir eleven, 

vårdnadshavare och elevhälsoteamet inblandade (Alberto & Troutman, 2015, s.182). 
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Forskningsöversikt 

Det finns många studier och tidigare forskning kring omotiverade elever och därmed hur man går 

tillväga för att få upp motivationen. Skolverket är aktiva kring skolutvecklingen och samarbetar i 

viktiga forskningar och studier som gynnar skolan. Forskning om motivation och dess 

tillvägagångssätt för att utvecklas tas upp bland vissa av Skolverkets forskningsartiklar.  

En sådan forskningsartikel skriven av Vanja Lozic handlar om att motivationen är viktig för att klara 

av skolgången. Hon menar att motivation skapas hos elever vid samspel mellan lärare och elev. 

Eleven ska bli sedd och bekräftad av läraren och andra i skolan så att den kan bekräfta sig själv 

(Skolverket. Lozic, Vanja, 2015). För att kunna förstå vad motivation är har vi även tagit del av 

kurslitteratur från tidigare kurs på lärarutbildningen. 

Motivation 

Det finns olika definitioner som formulerats under tidens gång angående motivation. Vi har mestadels 

utgått ifrån Martin Karlbergs och Anita Woolfolks bok Pedagogisk psykologi (2015) där de fokuserar 

på betydelsen av begreppet motivation och olika sätt att motivera elever i skolan (2015, ss.2–4). 

Forskningen i boken visar olika strategier som lärare bör använda för att motivera sina elever men 

även strategier som lärare bör undvika för att underminera motivationen (Karlberg & Woolfolk, 2015, 

ss. 37,42–43). Karlberg och Woolfolk nämner två typer av motivation som de kallar inre och yttre 

motivation, vilket enligt dem är två olika faktorer som påverkar viljan och drivkraften framåt. Båda 

motivationstyperna är viktiga men den inre motivationen är något som man ska sträva efter mest. För 

att skapa motivationen kan man börja med att skapa förutsättningar för att den yttre motivationen ska 

bildas hos en individ som senare utvecklas vidare till inre motivation (ibid, 2015, ss.3–4). 

  

En annan forskning av Håkan Jenner (2004) om Motivation och motivationsarbete i skola och 

behandling nämns det tre påverkande faktorer för elevers motivation. Den första är den inre faktorn 

som sätter igång ett beteende eller ett handlande och är en drivkraft (Håkan Jenner, 2004, ss.41–42). 

Den andra faktorn är att individer sätter inre och yttre mål som individen strävar efter. De inre målen 

kan till exempel vara glädje och stolthet medan de yttre målen exempelvis kan vara höga betyg eller 

status i klassrummet. Den sista faktorn är ett samspel mellan de två ovan nämnda faktorerna samt hur 

motiverad individen kan bli beroende på individens personlighet. Även självförtroendet kan påverka 

om individen når sina mål eller inte. (Håkan Jenner, 2004, ss.41–42). 

  

Både Karlberg och Woolfolks samt Jenners forskningar är lika varandra men de är formulerade på 

olika sätt, samt att de nämner motivationens olika delar på olika sätt. Principen av båda forskningarna 

är mestadels likadana. 
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Metoder för motivation 

I Karlberg och Woolfolks bok finns det metoder som de anser vara både bra och mindre bra för att 

motivera elever. Läraren ska till exempel se till att undervisningen kopplas till elevernas förkunskaper 

och nivå samt att läraren talar om vad syftet är med undervisningen för eleverna (2015, s. 45). Jere 

Brophy stärker detta med sin bok om effektiv undervisning, där han menar att denna ovanstående 

metod gör att eleverna förstår varför de ska utföra vissa saker under undervisningen samt att det de 

gör blir betydelsefullt. Brophy nämner även att intresset och engagemanget kan växa hos elever när de 

får en varierad undervisning, bland dessa variationer kan eleverna finna något som man motivera de 

(Brophy, Jere, 2000, s.15). I par- och grupparbeten presterar barn med låg motivation som mest då de 

måste prestera tillsammans med sina aktiva klasskamrater för att utföra uppgifter. Därför är det viktigt 

att läraren blandar grupper och sätter omotiverade elever med andra mer motiverade elever (ibid, 

2000, s. 23). 

 

Karlberg och Woolfolk nämner även att en enkel metod eller insats som görs av läraren är att ge 

beröm till sina elever, både till de omotiverade men även de mer motiverade. Det ska vara 

konstruktivt beröm som ger eleven tydlig information om vad eleven gjort som blivit bra (2015, s. 

45). Detta stärks av Edward Decis bok och metaanalys kring det han kallar belöning. Deci menar att 

det finns två olika typer av belöningar, materiell och verbala belöningar. De materiella belöningarna 

är att ge något konkret till eleven när den utfört ett arbete men kan i längden inte bli en långvarig 

metod för motivation då fokuset tas bort från undervisningen och dess innehåll. Eleven strävar då bara 

efter belöningen och lär sig mindre. Medan verbala belöningar är beröm och feedback från läraren 

som stärker elevens inre motivation. Elevens fokus ligger då kvar i undervisningens innehåll för att 

kunna utföra skolarbeten och därmed få beröm och feedback (Deci, Edward, 2001, s. 4). 

 

En artikel som är skriven av Vanja Lozic (2014) i Skolverkets hemsida förklarar innebörden av 

kollegial handledning. Lozic menar att lärarna på skolan behöver kommunicera med varandra och 

hjälpa varandra, därför vore det bra att ordna samtalsmöten i arbetslag och i samband med rektorn 

diskutera olika fall och ge tips och idéer på olika sätt att lösa problem i och utanför klassrummet. 

Lärarna delar med sig av sina erfarenheter och kompetens för varandra för att skapa bättre 

förutsättningar för elevers lärande. Detta kallas för kollegial handledning som rektorn ordnar på 

skolan (Lozic, Vanja, 2014).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Motivation är ett begrepp som härstammar från latinska ordet “movere” och betyder “röra sig”. Redan 

vid 1900-talet började teorierna för motivation förflyttas från filosofi till psykologi och pedagogik där 

man ansåg att det är en viktig faktor som utvecklar lärandet. (Jenner, Håkan, 2004 s.38). 

Begreppet motivation definieras som ett tillstånd som får en människa att väcka sin vilja samt styra 

den vidare och upprätthålla beteenden enligt Karlberg och Woolfolk i deras bok Pedagogisk 

psykologi. Fokuset ligger på människans vilja för hur och varför de handlar som de gör för att uppnå 

specifika mål (Woolfolk & Karlberg, 2015, s.2). 

  

Det finns två typer av motivation som är viktiga för att till exempel en elev ska vilja utföra ett arbete, 

eleven behöver alltså både inre och yttre motivation. Inre motivation är en mänsklig naturlig strävan 

för att tillfredsställa individens egna intressen där de egna förmågorna används för att förverkliga 

tillfredsställelsen. Därmed är yttre motivation något som upplevs när en elev försöker tillfredsställa 

läraren till exempel för att få högre betyg för att inte bli bestraffad. Intresset för uppgiften är alltså inte 

kopplat till elevens bästa, utan till att en belöning ska fås. (Woolfolk & Karlberg, 2015, s 35). 

  

Begreppet motivation kan även definieras på ett annat sätt. I Håkan Jenners avhandling (2004) tas det 

upp att motivation är ett agerande till följd av individens tidigare erfarenheter och de bemötanden de 

har fått av till exempel lärare eller andra pedagoger (2004, s. 15). Motivationen är alltså inte en 

egenskap hos individer utan någonting som påverkas av andra människors agerande. 

  

Enligt skolverket, i Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) finns det 

två typer av stödinsatser; extra anpassningar och särskilt stöd (2014, s.10–11).  Extra anpassningar är 

stödinsatsen som blir enklare att genomföra som pedagog eftersom det inte är nödvändigt att fatta ett 

formellt beslut för denna typ av insats. Individanpassning är i detta fall när en pedagog väljer ut ett 

material eller anpassar undervisningen som ska stimulera specifika elever beroende på deras behov av 

stöd. Dessa extra anpassningar gäller för alla elever i alla skolformer. 

  

Däremot är särskilt stöd något som är svårare att genomföra som pedagog eftersom det är rektorns 

uppgift att bestämma ifall en skolelev ska få särskilt stöd eller inte måste detta därmed dokumenteras. 

(Skolverket, 2014. s.11). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur lärare resonerar kring omotiverade elever och hur de 

arbetar för att motivera elever, samt var de sätter gränsen för individanpassning. 

  

1. Hur resonerar lärare kring omotiverade elever och dess specifika individanpassning? 

2. Hur gör lärarna för att motivera sina elever? Vilka metoder och knep används? 

3. Finns det någon gräns för individanpassning för de omotiverade eleverna? 
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Metod 

Eftersom denna studie är utifrån ett lärarperspektiv ansågs det bäst för uppsatsförfattarna att samla in 

kvantitativ information från så många lärare som möjligt. Enkäten skulle ge dessa olika lärare 

möjligheten att redovisa olika metoder som de använder för att motivera sina elever därmed får 

studien också tydligare sammanställda svar för frågeställningen. Det finns fler tillvägagångssätt att 

samla information från lärare, bland annat genom intervjuer. Att planera in en tid ur en lärares 

sysselsatta arbetstid kan bli svårt. På det viset kan lärarnas intresse till att medverka i studien minskas 

och studien blir otydlig på grund av begränsade svar. 

 

I denna studie valdes elektroniska enkäter för att göra det enkelt för deltagande lärare att nå enkäten 

samt i bekvämlighet kunna svara på frågorna. Vi använde oss av Google-formulär som efter varje 

besvarad enkät självmant skapar diagram och statistik för att tydliggöra resultaten. Vissa av dessa 

diagram valdes ut som huvudfrågor och visas upp i resultatdelen för att tydliggöra våra svar på 

studiens frågeställning. Många av dessa huvudfrågor hade även följdfrågor. Det finns flera 

anledningar till att inte visa alla diagram från enkäten i vår studie. Den första anledningen var att 

enkäten bestod av många frågor vilket kan göra resultatkapitlet rörig och otydlig enligt oss. För det 

andra var vissa frågor angående lärarna som egentligen inte kopplas med studiens frågeställningar 

men kan ge oss skribenter en bild av lärarna, till exempel vilka årskurser de arbetar i eller hur stor 

klasserna är med mera. Det fanns även följdfrågor till huvudfrågorna. Dessa diagram diskuteras 

skriftligt i texten under resultatdelen. Diagrammen vi har valt uppvisa i resultatkapitlet förtydligar för 

våra frågeställningar och därför uppfattas de som viktiga. 

 

Våra elektroniska enkäter riktades till både klass- och ämneslärare, från förskoleklasser till och med 

årskurs 6. Först delades enkäterna ut till fyra skolor, bland annat i Knivsta, Uppsala och Enköping. 

Eftersom vår tredje verksamhetsförlagda utbildning var på två av dessa valda skolor så var vi till en 

viss del säkra på att få svar från dem. För en ytterligare säkerhet för att utöka chansen att få ett tydligt 

resultat kring vår studie valde vi även två andra skolor vi kände. Det var enkelt för oss att skicka ut 

enkäten till samordnaren eller receptionisten på skolorna, samt för dem att skicka vidare till lärarna. 

Det var bara deltagare med specifika länken till enkäten som hade tillgång till frågorna. Enkäten 

besvarades anonymt av deltagarna så att vi inte fick reda på vem någon av respondenterna var och 

vilken skola de jobbade på. Lärarna kunde då känna sig säkra över att svaren och/ eller åsikter som 

skickades in genom enkäten inte anknöts tillbaka till dem.  

 

Efter att enkäterna hade skickats ut till de valda skolorna visade det sig att svarsfrekvensen var för låg. 

Anledningen till detta är okänt men i många fall prioriterar lärare inte enkäter då det är utanför deras 
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arbetsuppgifter. Eftersom svaren var otillräckliga beslutade vi att skicka ut enkäterna på grupper i 

sociala medier där pedagoger och lärare är medlemmar. Dessa grupper där enkäterna skickades ut till 

var på Facebook, som är en plattform för kommunikation mellan människor. Just dessa grupper var 

bara för lärare där ena gruppen var för lärare för F-3 medan den andra gruppen var för lärare för 

årskurs 4–6. Dessa grupper tas hand om av privatpersoner som kallas “admin” och skapat en plattform 

för att lärare runt om i Sverige ska kunna dela med sig av idéer och lektionsplaneringar. För att bli 

medlem i grupperna behöver man antingen bevisa på något sätt att man är lärare eller lärarstudent, 

bevisen är väldigt svaga då man kan visa upp på sin Facebookprofil att man läser till lärare och ändå 

bli medlem. Alltså är det inte stränga kriterier som man ska uppfylla för medlemskap i grupperna. 

När länken lades ut på grupperna specificerades det att klass- och ämneslärare sökes för att svara på 

enkäten. Eftersom enkäten är anonym vet vi tyvärr inte vem det är som har svarat och om det 

verkligen är en lärare eller inte, men vi antog att dessa grupper bara bestod av lärare då andra 

människor som inte är pedagoger inte får ut något från gruppen. Detta var vår utväg för att få in fler 

svar på enkäten därför beslutade vi för att på detta sätt utöka våra chanser att få fler svar.  

 

Enkäten bestod av 23 frågor och totalt 69 svar lämnades in. De första frågorna var allmänna frågor om 

klassen och vad för lärare som hade besvarat enkäten. De andra frågorna handlade om lärarens 

resonemang kring motivation och individanpassning, vilka metoder och knep lärarna använde sig av 

till att motivera samt var gränsen till individanpassning för motivation ligger enligt dem. 

  

Forskning och relevant litteratur har använts för att få fram information om individanpassning och 

motivation. Det historiska perspektivet om hur skolan anpassar sig till elevers förutsättningar och 

behov har undersökts genom skolans äldre och yngre läroplaner. Det undersöktes genom att jämföra 

hur det var förr i tiden, då den första läroplanen kom ut med hur det ser ut idag. 

 

Arbetsfördelningen mellan oss skribenter är fördelade i att tolka och skriva resultaten och 

diskussionen. Vi valde att kategorisera enkätens frågor och svar utifrån våra tre frågeställningar. Där 

Asha Hossain fick frågeställningens fråga 2 och Meriem Ayoub fick fråga 3. Medan fråga 1 och 

resten av uppsatsen skrevs tillsammans. Vi gjorde denna uppdelning för att effektivisera vårt arbete i 

denna studie då vi hade brist på tid. 
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Resultat 

Motivation 
Enkäten påbörjades med en fråga rörande om lärarna upplevde att de hade omotiverade elever i 

klassrummet. De flesta lärare svarade instämmande om att de hade omotiverade elever. Därefter 

ställdes en följdfråga till enbart klasslärare om hur många omotiverade elever de hade i sin klass. 

Antalet kunde variera från en till fler än tre omotiverade elever. Det mest frekventa svaret var dock att 

lärarna ansågs ha två omotiverade elever i klassrummet.  

 

 

Diagram 1.  

(Se fråga 7 i bilaga 2 för förtydligande.) 

 

Lärarna kunde även lämna kommentarer som komplement till enkätsvaren. De ansåg att elevernas 

bristande motivation var beroende av de aktuella undervisningsmoment, elevernas humör och deras 

personlighet.  

 

En annan fråga som ställdes var antalet elever i klassrummet som klass- och ämneslärare undervisar i. 

Vissa av lärarna hade en klass på 8 elever och spannet gick över till 37 elever som högst, men de 

flesta hade en klass på 20–26 elever. I klasserna med 20 till 26 elever var det oftast två vuxna som 

närvarade i klassrummet under lektionstid, exempelvis två klasslärare eller en lärare och en 

elevassistent/ språkstöd / specialpedagog med mera. 

  



14 
 

Individanpassning  

Rörande klass- och ämneslärarnas resonemang, kring omotiverade elever och individanpassningarna i 

sin undervisning, fanns det flera frågor i enkäten som varit till hjälp för att komma fram till resultatet. 

Hur lärare anpassar sin undervisning för att motivera sina omotiverade elever var en intressant fråga 

som ställdes i enkäten med fler svarsalternativ. Dessa alternativ togs från Karlberg & Woolfolks 

forskning om olika metoder lärare använder för motivation inom lärande och undervisning (2015, 

s.42). 

Nedan går det att se att de flesta lärare bedömer sig anpassa sin undervisning för de omotiverade 

eleverna i sina klassrum. 

 

 

Diagram 2.  

(Se fråga 11 i bilaga 2 för förtydligande.) 
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Graferna visade att de flesta lärarna försökte variera sin undervisning genom att vara multimodala och 

använda olika arbetssätt. Det gavs uppmuntrande komplimanger och beröm när omotiverade elever 

hade gjort bra ifrån sig under lektionstid eller med en uppgift. Läraren får även eleven att arbeta i par 

eller i grupper för att tillsammans med klasskamraterna stimulera varandra. Att nämna och förklara 

syftet i början av lektionerna, anpassa uppgifter till den omotiverade elevens nivå och ge eleven 

belöningar är också metoder som lärarna uppgavs använda för motivation. Vissa av alternativen, i 

samma fråga, rekommenderades att inte användas för omotiverade elever av Karlberg & Woolfolk 

(2015, s. 42–43). Det fanns ändå vissa lärare som använde sig av de alternativen i undervisningen. Till 

exempel används uppgifter som är svåra för eleven utan att läraren själv vet ifall eleven klarar av 

uppgiften eller inte. Ett annat alternativ var att läraren gav enkla uppgifter som eleven enkelt klarar av 

då läraren vill att eleven gör något under lektionerna. Procentenheten var dock lägre i dessa 

underminerande alternativ men de valdes ändå av några få lärare. 

 

 

Diagram 3.  

(Se fråga 12 i bilaga 2 för förtydligande.) 
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I enkäten frågades det hur lärarna hade fått tillgång till sina metoder och individuella knep för att 

anpassa och motivera sina omotiverade elever. Flera av lärarna svarade att de hade egna metoder som 

de har prövat sig fram till, samt att de använde sig av olika metoder beroende på elev för att 

individanpassa på bästa sätt. Lärarna hade mestadels tagit hjälp av arbetslaget och kollegor men även 

fått hjälp från nätet, till exempel från bloggar, artiklar och från sociala medier. 

 

Gränsen för individanpassning 

För att kunna besvara studiens tredje frågeställning ställdes en fråga angående gränsen för 

individanpassning för omotiverade elever. Diagrammet nedan tolkas som att det finns en osäkerhet 

hos lärarna i frågan huruvida det ska sättas en gräns för individanpassning av omotiverade elever eller 

inte, dock går det att se att majoriteten av de responderande lärarna anser att en gräns inte behöver 

sättas. 

 

 

Diagram 4.  

(Se fråga 19 i bilaga 2 för förtydligande.) 
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En följdfråga ställdes angående var gränsen för individanpassningen går enligt lärarna ifall det skulle 

sättas en gräns. Mer än hälften av lärarna upplevde att en påverkande faktor för individanpassning var 

när skolan inte kunde erbjuda tillräckligt med resurser. Andra gränser lärarna uppgav som satte stopp 

för individanpassningen var “När jag blir tom på idéer för att anpassa min undervisning för de 

omotiverade eleverna”, “När jag inte får stöd från ledningen tex. rektorn”, “När anpassningarna för 

undervisningen fortfarande inte motiverar eleven” och “När anpassningarna för undervisningen går 

utöver min planeringstid” 

 

.  

Diagram 5.  

(Se fråga 20 i bilaga 2 för förtydligande.) 

 

Vid frågan om lärarna upplever att de är tvungna att lägga ner tid på att motivera elever och anpassa 

undervisningen, så uppgav de flesta lärarna att de lägger ner mer tid än de från början hade tänkt sig 

på att anpassa sin undervisning. Därmed kände lärarna att tiden till att motivera och individanpassa 

för dessa specifika elever går utöver deras tid för planering. Lärarens drivkraft är en faktor för att 

undervisningen ska bli bra därför frågades lärarna huruvida det kändes när det fanns omotiverade 

elever i klassrummet. Nästan alla svarade med att de själva inte kände sig omotiverade på grund av 

detta. Dessutom tyckte många lärare att de gjorde tillräckligt för att motivera men att de ändå skulle 

vilja ha hjälp från specialpedagog och/ eller speciallärare, samt forskare inom motivation för lärande. 
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Bland de sista frågorna var frågan “Upplever Du att lektionerna med individanpassningar kan vara 

bättre UTAN dessa individanpassningar?”. Lärarna upplevde här att lektionerna inte kunde bli bättre 

utan individanpassning. Detta gällde speciellt för de elever som behövde stöd på olika sätt med 

motivationen. Lärarna fick möjligheten att motivera sitt svar på denna fråga, därav motiverade vissa 

lärare varför de upplevde att individanpassningen behövs. Vissa av motiveringarna var liknande där 

det påpekades att alla lärare ansvarar för att eleverna ska få stöd så att de klarar skolan på bästa 

möjliga sätt samt att det ingår i lärarnas arbete att anpassa undervisningen. 

 

 

Diagram 6.  

(Se fråga 22 i bilaga 2 för förtydligande.) 
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Diskussion 

Hur resonerar lärare kring omotiverade elever och dess specifika individanpassning? 

Studiens första frågeställning besvaras utifrån enkätens första frågor som behandlade lärarens 

resonemang gällande motivation. Där togs det upp mycket om vad lärare upplevde kring omotiverade 

elever samt vad lärare ansåg om individanpassning för att främja motivation. Det är möjligt att ha en 

elev/ flera elever i klassen som läraren upplever vara omotiverad/ omotiverade. Men det är inte alltid 

som läraren vet anledningen till bristen på motivation hos eleven, det vill säga vad det är som gör att 

den inre och/eller yttre motivationen saknas. Enligt Skolverket ökas motivationen då eleverna känner 

att de blir bekräftade av andra och inte minst bekräftade av sig själva (Skolverket. Lozic, Vanja, 

2015). Det krävs även att läraren visar en tro på eleven och elevens förmåga att kunna klara av 

uppgifterna samt nå målen. Men det är en annan sak om läraren inte vet hur eleven kan motiveras och 

därmed behöver hjälp att få idéer och metoder. 

  

Många lärare valde i enkäten att de behövde hjälp av specialpedagoger och/ eller speciallärare eller 

forskare inom motivation för lärandet. Som pedagog kan det vara svårt att anpassa undervisningen 

och verkligen få upp motivationen hos eleverna, vilket kan leda till att deras ork och tid inte räcker för 

att anpassa undervisningen till de omotiverade eleverna.  

  

De flesta lärare som besvarade frågan ifall de upplever att undervisningen skulle bli bättre utan 

individanpassning kände att individanpassningen var bland det viktigaste som fanns för läraren och 

eleven för att successivt nå målen i undervisningen och i skolan. Alla elever ska som sagt enligt 

Skollagen, kapitel 5 och Lgr11 få det stöd och den stimulans de behöver beroende på sitt behov (SFS 

2010:800). Lärarna i studien påpekade att det ingår i en lärares arbete att individanpassa, vilket vi 

utifrån det som presenterats i bakgrunden i denna studie kan se stämma. Som tidigare nämnt är det 

rektorn som ska se till att lärarna och eleven får den resurs som behövs så att läraren inte arbetar mer 

än tänkt, enskilde eleven inte blir mer omotiverad och majoriteten av klassen inte blir påverkade eller 

ouppmärksammade.  

Hur gör lärarna för att motivera sina elever? Vilka metoder och knep används? 

I Bilaga 2 fråga 12 går det att se de olika alternativen som lärare använder för att motivera elever till 

att göra så gott de kan under skolgången. Den mest använda metoden var att använda olika arbetssätt 

för att variera undervisningen. Enligt Lgr 11 ska lärarna använda sig av olika arbetssätt för att variera 

och skapa förutsättningar men även stimulera för utveckling (2011, s.10). Intresset och engagemanget 
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kan växa hos eleven när den får en varierad undervisning, bland variationerna kan eleverna finna 

något som man motivera de (Brophy, 2000 s.15). 

  

Därefter fanns det två andra alternativ som också används. Lärarna lät sina elever arbeta med en eller 

flera klasskamrater för att de skulle stimulera varandra. Enligt Jere Brophys forskning sägs det att 

elever kan bli motiverade av sina klasskamrater när de behöver prestera tillsammans (2000, s.23). 

Detta kan antingen sätta igång den yttre motivationen då eleven vill göra bra ifrån sig på uppgiften för 

att få bra betyg eller liknande men även den inre motivationen kan sättas igång då eleven inser att 

samarbetet leder till något bra och vill därmed fortsätta arbeta. Forskningen fortsätter att berätta om att 

elever med låg motivation oftast gör bättre ifrån sig i par- och grupparbeten då de får hjälp och 

motiveras av sina aktiva klasskamrater (Brophy, 2000, s. 10). 

  

Andra alternativet som lärarna valde var att de berömmer sina elever när de har gjort bra ifrån sig. 

Edward Decis forskning berör olika typer av belöningar där det nämns att ge beröm och feedback 

stimulerar den långsiktiga inre motivationen om det är konstruktivt beröm med specifik information 

som förklarar vad eleven har gjort som är bra (Deci, 2001, s.2). 

 

En annan typ av belöning som Deci tar upp i sin forskning och som även fanns med i alternativen för 

metoder som används för motivation var materiella belöningar. Materiella belöningar kan till exempel 

vara att eleven får något eller får göra något annat efter en viss tid eller utförd uppgift. Enligt hans 

studie och metaanalys visade det sig att elever blir mer motiverade av ovannämnda beröm än 

belöningar. Oftast strävar eleverna efter belöningarna och sätter inte tiden på målet med 

undervisningen (ibid, s.4). Det kan vara en faktor för att just alternativet rörande belöning i enkäten 

inte valdes lika mycket som de ovannämnda två alternativen, vilka är kamratstimulans och beröm. 

Dessa tre var de mest valda och därmed mest använda metoder de responderade lärare använde sig av 

i sina klassrum. 

  

Under enkätens fråga kring hur lärarna har fått tillgång till de metoder de använde sig av valdes 

alternativet att de har egna metoder som de hade provat sig fram till. Går man tillbaka till de metoder 

lärarna använde sig av i texten ovan så använder sig många av lärarna i studien av samma metoder 

och det kan därmed inte ses som någon av lärarnas individuella metod som de själva skapat. 

Säkerligen kan lärarna ha prövat sig fram efter sina erfarenheter baserat på eleven och situationen. 

Under samma fråga fanns det flera kommentarer om att lärarna använde sig av egna erfarenheter för 

att göra metoden eller metoderna ännu bättre för enskilda eleven. Eftersom frågan hade flera 

svarsalternativ angav samtliga i studien att de använder sig av fler metoder än den som ovan 

diskuterats. 

  



21 
 

De flesta lärarna har fått hjälp med metoder och knep från sitt arbetslag och kollegor men de har även 

tagit hjälp från nätet och sociala medier. Lärarna valde att prioritera att ta hjälp från sina erfarna 

kollegor som bidrog med metoder framför att ta del av forskning. Metoderna kunde vara baserade på 

resurserna som skolan har att erbjuda. Sociala medier är därmed en plattform, i detta fall för lärare att 

samlas på ett eller flera ställen för att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpmedel. Vissa lärare 

med inriktningar kan även vara till hjälp i dessa plattformar, till exempel kan det finnas 

specialpedagoger, speciallärare, talpedagog m.m. Eftersom alla är från lärarvärlden så är de kollegor 

som hjälps åt. Detta är ett bra sätt och ställe för att söka hjälp när lärarna till exempel inte kan få fler 

idéer för variation och motivation eller när lärarna inte får den hjälp de behöver från ledning eller 

kollegor.  

Finns det någon gräns för individanpassning för de omotiverade eleverna? 

När det kommer till att motivera elever gäller det att individanpassa undervisningen.  En fråga som 

ställdes i enkäten var “Upplever Du att lektionerna med individanpassningar kan vara bättre UTAN 

dessa individanpassningar?”. Som nämndes i resultatkapitlet hade lärarna möjlighet att kommentera 

denna fråga för att på så vis kunna redogöra för sina åsikter och tankar. De flesta av lärarna 

kommenterade att det inte gick att undervisa utan att individanpassa, speciellt för de elever som 

behöver extra hjälp och stöd med att bli motiverade eller hjälp med att nå kunskapskraven. Några av 

lärarna kommenterade att det är lärarens uppgift att individanpassa, vilket även står i Lgr 11 

(Skolverket, 2011 s. 4). Det är skolans uppgift att stimulera och hjälpa den omotiverade eleven till att 

bli motiverad och nå kunskapskraven. Enligt Skolverket i Arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram står det att det är skolans jobb att ge eleven en stimulans och stöd som den 

behöver i lärandet och individutveckling (2014, s.10). Vidare står det att det är skolledningens uppgift 

att ta hänsyn till elevernas behov och att anpassa undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå 

kunskapskraven eller andra mål som läraren själv och/eller tillsammans med eleven kommer fram till. 

  

Andra frågor som är viktiga inom denna studie var “Finns det en gräns för individanpassning för de 

omotiverade eleverna? ” och “Var går gränsen enligt Dig?”. På första frågan graderade de flesta en 3: 

a men att det ändå lutade mot att de inte instämde. Läroplanerna nämner inget om att det finns en 

gräns för anpassning. Detta gäller både i de äldre och de yngre läroplanerna. Som redan nämnts i 

bakgrunden står det i Läroplan för grundskolan 1969 att undervisningen ska utgå ifrån elevernas 

förutsättningar och behov, samt att undervisningen ska vara motiverande för att nå målen och få bra 

resultat. I Lgr 69 finns även en självständig rubrik för motivation. Medan i de yngre läroplanerna 

såsom Lpo 94 och Lgr 11 påpekas det att läraren ska anpassa undervisningen men inget om att det 

finns någon gräns för det. 
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Om vi går tillbaka till vad lärarna svarade på frågan “Finns det en gräns för individanpassning för de 

omotiverade eleverna?” så håller de flesta med om att det inte behöver finnas en gräns när det handlar 

om individanpassning för motivation. 

  

Den sista frågan “Var går gränsen enligt Dig?” fanns flera alternativ som lärarna kunde välja emellan. 

Som det redan står i resultatkapitlet så valde de flesta “När det inte finns tillräckligt med resurser i 

skolan”. Enligt Skolverket i Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram är det 

rektorns ansvar att ha tillräckligt med resurser på skolan som fördelas för att anpassa undervisningen 

efter de elever som behöver extra anpassning och stöd (2014, s.18).  Där sker övergången till det 

andra alternativet som många av lärarna valde “När jag inte får stöd från ledningen (t.ex. rektorn)”. 

Alltså att gränsen för anpassningarna tar stopp för lärarna då de inte får stöd från ledningen. Andra har 

även valt att gränsen tar stopp då de inte får stöd från sina kollegor samt “När jag blir tom på idéer för 

att anpassa min undervisning för de omotiverade eleverna”. Det finns därför så kallad kollegial 

handledning som rektorn kan ordna på skolan, där man i arbetslaget diskuterar olika fall samt delar 

med sig av sina erfarenheter. På detta vis får lärarna mer råd och idéer på hur de ska undervisa samt 

bemöta eleverna (Lozic, 2014). 
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Konklusion 

Slutsatsen i denna studie är att det kan vara svårt för lärarna att veta hur de ska gå tillväga för att 

motivera och individanpassa. Metoderna varierar beroende på elevens behov och intresse men även 

vilka typer av resurser skolan kan erbjuda läraren och eleven. Lärarna väljer hellre att ta hjälp från 

sina erfarna kollegor än ty sig tillgängliga forskning i ämnet. Från skolans sida kan rektorn organisera 

kollegial handledning där man sitter i arbetslaget och diskuterar fall och ger varandra idéer och tips på 

vad man kan göra för att lösa dessa fall. 

  

Resultatet från enkäterna visade tydligt att lärare upplever att de har omotiverade elever samt att de i 

de flesta fall vet varför eleven är omotiverad. Men de fallen där de inte vet anledningen blir det svårt 

för lärarna att individanpassa undervisningen för att gynna den omotiverade eleven men även hela 

klassen. Pedagogerna i skolan jobbar hårt med att väcka både inre och yttre faktorer för motivation 

hos alla sina elever. 

  

Lärarna indikerar att de använder sig av många olika metoder som de har tagit del från sina kollegor, 

nätet och från lärarutbildningen. Lärarna kommenterade att alla metoder inte fungerar på alla elever 

och därför måste även metoderna anpassas till individens behov och intressen. 

  

Enligt lärarna finns det ingen gräns för individanpassning för att motivera de omotiverade eleverna. 

Som lärare med stort ansvar kan det vara jobbigt och slitsamt att behöva individanpassa, speciellt när 

man har fler än en omotiverad elev. Detta kan då självklart leda till känslan av att man inte skulle vilja 

anpassa eftersom att tiden går ut över planeringstiden. 

  

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att det är viktigt att kunna erbjuda läraren och eleven alla typer 

av stöd och behov för att eleven ska känna sig motiverad så att kunskapskraven eller andra mål 

uppnås. Därför blir individanpassningen oerhört viktig för eleven men ännu viktigare för läraren som 

ska skapa förutsättningar för elevens individutveckling och självkänsla. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Elektroniska enkätens frågor och svarsalternativ. 

1. Kön: 

Man, Kvinna, Annat. 

2. Ålder: 

23–30, 31–40, 41–50, 51–60, 60+ 

3. Årskurs: 

Förskoleklass, Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6. 

4. Vilket/ vilka ämnen har du? 

Matematik, Svenska/svenska som andraspråk, Engelska, Moderna språk, NO (biologi, kemi, fysik), 

Teknik, SO (religion, historia, samhällskunskap, geografi), Bild, Slöjd, Musik, Hem- och 

konsumentkunskap, Idrott och hälsa. 

5. Hur många elever har du i klassrummet? 

6. Hur många vuxna närvarar i klassrummet (oftast)? 

1, 2, 3+. 

7. Upplever du att Du har omotiverade elever i klassrummet? 

Ja, Nej. 

8. Om ja, är eleverna omotiverade hela tiden? 

Gradering mellan 1–5, där 1 är ”Nästan aldrig” och 5 är ” Nästan alltid”. 

9. Hur många omotiverade elever har du i? (Frågan är enbart till klassföreståndare med En 

klass) 

1, 2, 3, 4+. 

10. Känner du dig omotiverad när du har omotiverade elever? 

Gradering mellan 1–5, där 1 är ”Nästan aldrig” och 5 är ” Nästan alltid”. 

11. Anpassar Du din undervisning för dessa omotiverade elever? 

Gradering mellan 1–5, där 1 är ”Inte alls” och 5 är ”Mycket”. 

12. Om du instämmer till en viss grad, hur anpassar du din undervisning? (Välj mellan en eller 

flera svarsalternativ.) 

• Uppmuntrar eleven genom att ge komplimanger (beröm) när jag tycker att den har gjort bra 

ifrån sig. 

• Ger min omotiverade elev någon typ av belöning. 

• Låter eleven sätta sina egna mål som den ska uppnå under läsåret.  

• Jag (som lärare) sätter egna rimliga mål för den omotiverade eleven som den ska uppnå 
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under läsåret. 

• I samråd med eleven, sätter både jag och eleven rimliga mål. 

• Låter eleven utföra uppgifter som passar den. 

• Låter eleven arbeta i annat utrymme utanför klassrummet.  

• Ger lättare uppgifter som eleven klarar av och därför kanske vill utföra.  

• Ger svåra uppgifter som eleven ska utföra som en utmaning UTAN att veta om eleven klarar 

av uppgiften.   

• Ger svåra uppgifter som eleven klarar av och ska utföra som en utmaning.  

• Nämner syftet med lektionen/undervisningen i början av lektionen.  

• Varierar undervisningen med olika arbetssätt och uppgifter. (Multimodalitet).  

• Låter eleverna arbeta i par eller i grupper för att hjälpa och stimulera varandra.  

• Övrigt. 

 

13.  Brukar du kunna avgöra varför en elev är omotiverad? 

Gradering mellan 1–5, där 1 är ”Nästan aldrig” och 5 är ” Nästan alltid”. 

14. Upplever Du att du kan göra tillräckligt för att motivera eleven? 

Gradering mellan 1–5, där 1 är ”Instämmer inte” och 5 är ”Instämmer helt”. 

15.  Hur har du fått tillgång till dina metoder/ individuella knep för att anpassa och motivera 

dina elever? (Välj mellan en eller flera svarsalternativ.) 

• Från lärarutbildningen. 

• Från nätet och sociala medier. 

• Från läromedel och litteratur. 

• Jag har egna metoder som jag prövat mig fram till själv. 

• Jag har fått tips från arbetslaget/ kollegor. 

• Jag har inga metoder/ individuella knep. 

• Mina elever får hjälp med motivationen från någon annan. 

• Övrigt. 

 

16. Skulle du vilja ha hjälp för att motivera dina omotiverade elever? (Välj mellan en eller flera 

svarsalternativ.) 

• Nej, jag får den hjälp jag behöver för att anpassa undervisningen så att det inte går över 

min  arbetstid. 

• Nej, jag har erfarenheter som jag förlitar mig på. 

• Nej, jag behöver ingen hjälp. 

• Ja, jag skulle vilja ha mer hjälp från arbetslaget/ kollegor. 

• Ja, jag skulle vilja ha mer hjälp från rektorn. 

• Ja, jag skulle vilja ha mer hjälp från kurator/psykologer. 
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• Ja, jag skulle vilja ha mer hjälp från specialpedagog/ speciallärare. 

• Ja, jag skulle vilja ha hjälp från forskare inom motivation för lärande. 

• Övrigt 

 

17. Upplever Du att du är tvungen att lägga ner tid på att motivera och anpassa undervisningen för 

eleven? 

Gradering 1-5, där 1 är ” Instämmer inte ” och 5 ”Instämmer helt”. 

18. Går individanpassningen utöver din tid för planering? 

Gradering 1-5, där 1 är ” Nästan aldrig ” och 5 ”Nästan alltid”. 

19. Om du instämmer till en viss grad, skulle Du vilja sätta en gräns för individanpassningen för att 

motivera eleven? 

Gradering 1–5, där 1 är ” Instämmer inte ” och 5 ”Instämmer helt” 

20. Om du instämmer till en viss grad, var går gränsen enligt Dig? (Välj mellan en eller flera 

svarsalternativ.) 

·        När anpassningarna för undervisningen går utöver min planeringstid. 

·        När jag måste arbeta mer än andra kollegor. 

·        När jag inte får stöd från ledningen (t.ex. rektorn) 

·        När jag inte får stöd från kollegor, rektorn och/eller föräldrarna. 

·        När det inte finns tillräckligt med resurser i skolan. 

·        När jag känner mig omotiverad. 

·        När jag blir tom på idéer för att anpassa min undervisning för de omotiverade eleverna. 

·        När eleven får för mycket inflytande i undervisningen. 

·        När eleven oftast väljer att inte göra arbetsuppgifterna. 

·        När anpassningarna för undervisningen fortfarande inte motiverar eleven. 

·        När jag känner att jag inte kan få upp elevens uppmärksamhet och/eller intresse. 

·        Övrigt 

21. Blir lektionerna annorlunda än tänkt när du individanpassar? 

Gradering 1-5, där 1 är ” Nästan aldrig ” och 5 ”Nästan alltid”. 

22. Upplever Du att lektionerna med individanpassningar kan vara bättre UTAN 

dessa  individanpassningar? 

Gradering 1-5, där 1 är ” Instämmer inte ” och 5 ”Instämmer helt”. 

23. Upplever Du att resten av klassen får uppmärksamheten de behöver för att driva fram deras 

motivation? 

Gradering 1-5, där 1 är ” Instämmer inte” och 5 ”Instämmer helt”. 
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Bilaga 2 
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