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Abstract 

Henrik Östergren & Gustav Kilander 

Motivationsarbete 

En studie om motivationsarbete i grundskolans specialundervisning och särskola  

Work with motivation  

A study about motivational work in remedial teaching in elementary school and special school 

Antal sidor: 36 

Vi har gjort en studie om motivation och motivationsarbete i grundskolans specialundervisning 

och särskolans undervisning. Rapportens syfte är att beskriva hur pedagogerna arbetar med 

motivation i grundskolans specialundervisning och i särskolan. Studien är genomförd i en 

medelstor stad och alla informanter är verksamma på samma skola. Vi har utfört den här 

studien med hjälp av kvalitativ forskningsmetod och använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

I dessa intervjuer framgick det att pedagogerna ansåg att det var viktigt att arbeta med 

motivation. Arbetssätten varierade till viss del, men ett av de mest framträdande för att skapa 

motivation var individanpassad undervisning, vilket även är ett arbetssätt som stöds i vår 

teoretiska bakgrund. Studien visar även att det finns en stor ekonomisk skillnad mellan 

särskolan och grundskolan, som till viss del kan påverka pedagogernas motivationsarbete. 
 

 

 

 

 

Sökord: motivation, motivationsarbete, specialpedagogik, särskola 
 

Postadress:                  Gatuadress:                  Telefon: E-post: 
Linnéuniversitetet        Universitetsplatsen        0772-28 80 00 lub@lub.lnu.se 
351 95 Växjö



 

Innehåll 

Abstract .............................................................................................................................................. 2 

1. INLEDNING .................................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................................ 6 
1.2 Frågeställningar ................................................................................................................................. 6 

2. BAKGRUND ................................................................................................................................... 7 

2.1 Motivation/motivationsarbete ..................................................................................................... 7 
2.2 Specialpedagogik inom grundskolan .......................................................................................... 9 
2.3 Särskolan ............................................................................................................................................10 
2.4 Reflekterande praktiker................................................................................................................11 
2.5 Pygmalioneffekten...........................................................................................................................12 

3. STYRDOKUMENT ......................................................................................................................13 

3.1 Skolans läroplan och styrdokument .........................................................................................13 
3.2 Vad är utmärkande för särskolans styrdokument? .............................................................14 

4. METOD..........................................................................................................................................16 

4.1 Metodval..............................................................................................................................................16 
4.2 Urval .....................................................................................................................................................16 
4.3 Informanterna...................................................................................................................................17 
4.4 Genomförande ..................................................................................................................................17 
4.5 Forskningsetiska principer ..........................................................................................................18 

5. RESULTAT ...................................................................................................................................20 

5.1 Informanternas uppfattningar kring begreppet motivation ............................................20 
5.2 Informanternas erfarenheter av motivationsarbete i grundskola och dess 

specialundervisning...............................................................................................................................20 
5.3 Informanternas erfarenheter av motivationsarbete i särskola.......................................22 
5.4 Skillnader mellan elevens motivation och pedagogens motivationsarbete................24 
5.5 Faktorer/villkor som påverkar/styr motivationsarbetet .................................................25 

6. ANALYS.........................................................................................................................................26 

6.1 Analys av motivationsbegreppet i skolan................................................................................26 
6.2 Analys av motivationsarbete .......................................................................................................26 
6.3 Analys av skillnader på elevens motivation och pedagogens motivationsarbete .....28 
6.4 Analys av faktorer som påverkar/styr motivationsarbetet..............................................28 

7. DISKUSSION ................................................................................................................................30 



 

7.1 Metoddiskussion ..............................................................................................................................30 
7.2 Resultatdiskussion ..........................................................................................................................31 
7.5 Slutord .................................................................................................................................................33 
7.6 Fortsatt forskning ............................................................................................................................33 

8. REFERENSER...............................................................................................................................35 

 

    Bilaga 1 
 
      



 5 

1. INLEDNING 
 

Motivationsarbete är ett centralt begrepp i pedagogens vardag (Jenner, 2004). För att elever 

skall lära sig krävs det att eleverna är motiverade. Det pedagogen kan göra är att lyfta elevens 

motivation genom att aktivt arbeta motivationshöjande. Motivation är något som pedagoger i 

skolorna skall arbeta med. Det står i Lpo94 att läraren skall organisera och genomföra sin 

undervisning så att eleven stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (skolverket 

2006). Genom ett motivationshöjande arbetssätt stimuleras eleverna till att hela tiden 

utvecklas och på sikt uppnå målen. 

 

”The belief that pupils who are difficult to teach lack motivation to learn has become part of 

the conventional wisdom in many staffrooms […]” (Galloway m.fl., 1998:42). Frågan är om 

det ser ut så här i verkligheten, saknar elever med svårigheter motivation? Vi har under vår 

utbildning i lärarprogrammet fått ett intresse för specialpedagogik och elever som är i behov 

av särkilt stöd. Därför har vi valt att undersöka motivationsarbetet hos pedagoger som är 

verksamma med elever som på något sätt är i behov av särskilt stöd. Vi ansåg att det vore 

intressant att undersöka motivationsarbete i grundskolans specialundervisning och särskolan, 

då motivation är en viktig del i deras arbete. Därför har vi valt att göra en studie av 

motivationsarbete i dessa två skolformer. Dessutom vill vi undersöka pedagogens syn på 

elevernas motivation i de olika skolformerna. Motivationen hos elever kan variera (Sanderoth, 

2002) men är skillnaden märkbar mellan elever i grundskolans specialundervisning och 

särskolan? 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och belysa pedagogers erfarenheter av motivationsarbetet 

och dess villkor i grundskolans specialundervisning och särskola ur ett pedagogperspektiv. I 

grundskolan kommer vi att fokusera på de elever som har stöd av specialpedagogiska insatser. 

Resultaten av den empiriska undersökningen kommer att jämföras med varandra och vi 

kommer att belysa de olikheter samt likheter gällande motivation. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar pedagoger med motivation i grundskolans specialundervisning respektive 

särskola? 

 

 Skiljer sig elevens motivation och pedagogens motivationsarbete i grundskolans 

specialundervisning respektive särskolans undervisning? 

 

 Vilka villkor/faktorer upplevs påverka/styra motivationsarbetet i grundskola och dess 

specialundervisning respektive särskolans undervisning? 
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2. BAKGRUND 
 

I den här delen kommer vi att beskriva den teoretiska synen på motivation och 

motivationsarbete samt förklara viktiga begrepp som är av betydelse för arbetet. Vi kommer 

att förklara specialpedagogiken i grundskolan och särskolans organisation, samt hur 

skolformerna arbetar med motivation.  

 

2.1 Motivation/motivationsarbete 

Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet motivation ”ett inre behov som ligger bakom visst 

(potentiellt) beteende” (2010). Jakobsson har en djupare förklaring för ordet: ” `Motivation´ 

handlar i vardaglig mening om det som driver oss framåt och får oss att uträtta saker; en 

`sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar 

beteende´ ” (2000:41). Motivation är någonting som kommer inifrån men det betyder inte att 

man inte kan påverka en annan människas motivation såväl negativt som positivt. Påverkan 

av motivationen inom skolvärlden kan vara elevens självuppfattning av sin egen förmåga eller 

om vad de tycker om ämnet (Galloway m.fl., 1998). Motivationen hos elever i ett klassrum 

kan vara varierande. ”De skillnader mellan elevers motivation som uppstår i ett klassrum 

beror delvis på de skillnader i negativa upplevelser, som elever bär med sig från 

undervisningssituationer” (Sanderoth, 2002:106). 

 

Hur stärker man motivationen hos en individ? En viktig faktor för motivationen är att målet 

man arbetar mot inte är alltför långt bort. Det skall vara ett greppbart mål för eleven. Det kan 

finnas en vilja att nå målet men samtidigt kan det också finnas en känsla av att det är omöjligt 

att nå dit. Varför skall man då försöka? (Jenner, 2004) 

 
Pedagogens uppgift är att, med beaktande av dessa teser, hjälpa eleven/klienten att bestämma 

realistiska mål. Det gäller då att vara medveten om att låga mål inte behöver vara ett tecken på 

bristande vilja eller ambitioner, utan kan vara ett sätt att skydda sig mot misslyckanden (Jenner, 

2004:45). 

 

Jenner (2004) menar att det därför är viktigt att använda sig av delmål som bör vara konkreta 

och kortsiktiga. När ett sådant mål är uppnått kan man formulera nya delmål och på så sätt 

ökar motivationen hos personen. 
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Rader (2005) är inriktad på samma spår som Jenner. Hon menar också att det är viktigt att 

arbeta med mål som är inom räckhåll för att öka motivationen. Rader har i en artikel skrivit 

om sex steg för att lyckas och alla är baserade på målrelaterat lärande. Fortsättningsvis anser 

hon att det är viktigt att eleverna själva skriver ner sina mål för att öka deras motivation. 

 
When students write down their goals, they are forced to examine themselves and see their own 

dreams. This is important because, ultimately, reflecting on why they hope to achieve their goals, 

rather than simply knowing what their goals are, is what motivates them to pursue their life 

ambitions  (Rader, 2005:123). 

 

Pedagogen bör vara klar över vad undervisningens mål är. Anledningen är att det skall vara 

möjligt att ge framgångsrika instruktioner. Den här kunskapen har flera fördelar. Det ger det 

dagliga arbetet mer riktning mot ett mål och det känns mer meningsfullt för pedagogen. 

Pedagogen kan även få en insikt i att det hon/han anser är en stor prestation kan för eleven 

verka meningslöst. ”Having this strong understanding of students’goals keeps the teacher 

effective even when there are obstacles” (Rader, 2005:123). Stegen Rader tar upp i sin rapport 

är: 

 
1. Choose a specific goal and write it down. 

2. Decide a time when your goal will be achieved. 

3. Develop a plan to achieve your goal. 

4. Visualize yourself accomplishing your goal. 

5. Work hard and never give up. 

6. Self-evaluate (Rader, 2005:124-125). 

 

Rader anser att eleverna själva skall lära sig att det finns olika sorters mål samt att det finns 

långsiktiga och kortsiktiga mål. Sedan kan eleverna själva få skriva ner mål och efter ett par 

veckor kontrollera om de vill ändra målen. Att sätta en sluttid för målet som skall uppnås är 

ett startskott för eleverna och en morot för dem att arbeta mot målet. Genom att utveckla en 

plan för hur arbetet skall fortlöpa kan de se olika hinder som kan förekomma. Eleverna bör 

göra en lista på saker som kan vara hinder för om de skall lyckas med att nå målen eller inte. 

På så sätt kan de mål som känns skrämmande bli reducerade till en nivå som är greppbart för 

eleven. Det här är den del i sexstegsprogrammet som är extra viktigt att tänka på när man har 

elever med behov av särskilt stöd (Rader, 2005). 
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2.2 Specialpedagogik inom grundskolan 

Alla elever skall få en utbildning, det spelar ingen roll vad de har för social bakgrund eller 

andra individuella förutsättningar (Hjörne & Säljö, 2008). Dessutom är alla människor i 

behov av att synas (Vernersson, 2007). Ett sätt att arbeta med specialundervisning i 

grundskolan är att det finns en speciallärare eller specialpedagog med i klassen som är där 

som stöd. Ett annat arbetssätt som är vanligt förekommande är att skolan använder de resurser 

som finns tillgängliga för att få möjlighet att skapa mindre klasser (Vernersson, 2007). 

Genom att använda sig av mindre klasser får varje elev möjlighet att synas.  

 

Vernersson (2007) menar att det finns olika mätbara resurser och en av dessa är elevantalet. 

Denna mätbara resurs påverkar elevernas och lärarnas välbefinnande, möjligheterna för 

eleverna att bli sedda minskar vid ett stort elevantal. Till mätbara resurser räknas alla de 

resurser som är ekonomiskt mätbara, men det finns även ett annat sätt att mäta resurser, de 

icke mätbara. Detta är de kunskaper som är icke mätbara ”dvs. kvalitativa förmågor inom det 

specialpedagogiska området” (Vernersson, 2007:39). En sådan kvalitativ förmåga är till 

exempel förmågan att skapa en god relation med sina elever. “The pupils viewed positive 

relationships with adults as having a direct impact upon feeling of belongingness and comfort 

within the school environment” (Pomerantz m.fl., 2007:105). För eleverna är det viktigt att 

känna sig omtyckta och ha en vuxen person i närheten som kan stötta dem. Om det inte finns 

någon där som stöttar eleven kan det få en negativ effekt. Pedagogen kan då fokusera på 

elevens problem istället för att stötta dem och se deras möjligheter. Det är en negativ aspekt 

inom specialpedagogiken (Asmerik, 1999). 

 

Genom att ha en god relation med sina elever vet pedagogen vad de behöver och kan då 

variera sin undervisning utifrån elevens behov. ”Det behöver poängteras att variation i 

undervisning och arbetssätt är av största vikt för alla elever skall få möjligheter att inhämta 

kunskaper” (Vernersson, 2007:38). För att detta skall vara möjligt krävs det att personalen på 

skolan är engagerad och tycker om sitt arbete. När skolans personal är engagerade och 

entusiastiska till sitt arbete kan elevens motivation öka (Pomerantz m.fl., 2007). 

 

När elever har en problematik som kräver specialundervisning kan detta påverka hela elevens 

skolgång. Läs- och skrivsvårigheter kan till exempel genomgripande påverka elevens hela 

skolgång. Svårigheter i skriftspråket kan förstärkas med ett lågt intresse och låg motivation 

vilket kan leda till att eleven får negativa resultat (Asmerik, 1999). Elever med svårigheter 
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kan ha negativa upplevelser från sin skolgång. Det kan påverka elevernas självkänsla och 

egenuppfattning negativt. Vilket i sin tur kan medföra begränsningar i skolarbetet och 

fortsätta efter skolgången är avklarad (Groth, 2007).  

 

Vernersson (2007) menar att det som framförallt påverkar specialpedagogiken och de elever 

som har behov av särskilt stöd är resurserna. De som då blir hårdast drabbade är de elever 

som i en del inlärningssituationer behöver särskilt stöd. De så kallade ”riskgruppseleverna”, 

de som inte har något synligt diagnostiserat funktionshinder men befinner sig i en gråzon. På 

grund av brist på resurser blir de här eleverna ofta insatta i stora klasser och har då sämre 

förutsättningar att klara sin utbildning. 

 
Hur ska man kunna ta hand om kunskapsutvecklingen i en elevgrupp på över 30 elever, där flera 

elever är i behov av stöd och två elever har diagnostiserade funktionshinder (dyslektiker)? Denna 

fråga ställdes nyligen till mig av en gymnasielärare som arbetar med A-kursen i matematik. 

Frågan tydliggör de stora krav som ställs på den som ska leda och handleda elevgruppens lärande 

(Vernersson, 2007:72). 

 

Det är en fråga som inte är lätt att besvara. Dessutom om det är brist på resurser så får 

pedagogen klara ut situationen i princip själv och det blir en mycket stor stressfaktor 

(Venersson, 2007). 

 

2.3 Särskolan 

För de elever som på grund av någon utvecklingsstörning bedöms att inte ha möjlighet att gå i 

grundskola kan få en möjlighet att tillhöra särskola (Skolverket, 2006). I skollagen står det att 

”Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje 

elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 

grundskolan och gymnasieskolan” (Utbildningsdepartementet, 1993:800). Undervisningen på 

en särskola är individuellt anpassad efter varje elev.  

 

Den obligatoriska särskolan har mål som eleverna skall uppnå, men dessa uppnås utefter deras 

egen förmåga. Både grundskolan och särskolan har gemensamma läroplaner, men olika 

kursplaner, program, mål och betygskriterier (Skolverket, 2009). Det görs alltid en ingående 

utredning kring ett barn eller elev innan eleven placeras i särskola. Utredningen görs av 

kommunen där eleven är folkbokförd. Det måste finnas ett godkännande från 
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vårdnadshavaren innan eleven placeras i särskola (Skolverket, 2009).  

 

Falk-Lundqvist (2007) menar att intresse är något som är individuellt och därför något som 

människor har olika uppfattningar om. Intresset är ett underlag för personens egen utveckling 

och till viss del bunden till medfödda begåvningar samt det stöd personen fått. Pedagoger 

påverkas av sina förväntningar på elevernas medfödda och inte medfödda förmågor. 

Pedagoger har även föreställningar om vilka intressen som utvecklingsstörda barn har 

fallenhet att utveckla. Det är viktigt att kraven på eleven är individuellt anpassade och ligger 

på rätt nivå. Detta så att eleven har möjlighet att uppnå målet samtidigt som de skapar en 

utmaning för eleven. För att kunna skapa dessa individanpassade uppgifter är det en fördel om 

man vid utformandet av arbetet låter eleven vara med så att uppgifterna redan där anpassas 

efter hur eleven tänker. ”Om en elev har en relation till uppgiften ökar den mentala energin 

och därmed intresset för att utveckla tankar och handlingar som har med uppgiften att göra” 

(Falk-Lundqvist, 2007:37).  

 

”Kreativitet kräver meningsfullhet. För att lärandet skall bli meningsfullt är intresse, 

motivation, mod, och engagemang viktiga beståndsdelar” (Falk-Lundqvist, 2007:41). För att 

skapa eller öka elevernas kreativitet skall pedagogen lägga vikt vid och försöka förstå 

elevernas erfarenheter. Pedagogen skall skapa nyfikenhet hos eleverna och rikta deras 

koncentration mot, för dem, nya teman eller ämnen.  I boken Kunskaper för ny skola (1992) 

poängteras att särskolans pedagoger och ledning ofta är välutbildade. Pedagogen i en 

särskoleklass måste vara personligt engagerad för eleverna i klassen. Det är viktigt för att 

kunna nå fram till eleverna och deras anhöriga.  

 

2.4 Reflekterande praktiker 

Alexandersson (1999) ställer den reflekterande pedagogen det vill säga den reflekterande 

praktikern i centrum. Den reflekterande praktikern reflekterar över sin egen praktik. 

”Reflektionen är idag en strategi för kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling i skolan” 

(Alexandersson, 1999:24). Läraryrkets professionalism kan utvecklas genom att stärka 

pedagogens självkontroll och självkritiska insikter. Pedagogen får en ökad förmåga att agera 

fritt på ett meningsfullt sätt.  
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Reflektionen behövs inte endast göras i tanken utan bör även genomföras genom en sorts 

handling. För att få en distans till sin egen praktik finns tre olika tillvägagångssätt, 

självreflektion, dialog och forskning. Självreflektion är inte något som människan har 

naturligt, det är något som vi människor regelmässigt måste träna upp. Dialog är en naturlig 

del av det mänskliga beteendet, men för att dialogen skall gå djupare än endast småprat måste 

man skapa en samtalsstruktur (Alexandersson, 1999). 

 

Reflektion kan göras genom att man är inriktad på det framtida handlandet (pre-aktiv 

reflektion), den kan även inriktas mot den gångna handlingen i det förflutna (retro-aktiv 

reflektion) (Alexandersson, 1999).  

 

2.5 Pygmalioneffekten 

Pedagogens förväntningar kan ha en stor betydelse för hur elevens motivation utvecklas. 

Genom att ha positiva förväntningar på eleven skapas goda resultat och vid negativ 

förväntning blir resultatet negativt (Jenner, 2004). Det kallas för pygmalioneffekten. 

 

Jenner menar att man enligt pygmalioneffekten måste ha en positiv syn på eleven. 

”Motivationsarbete med den skisserade innebörden förutsätter att pedagogen har en positiv 

syn på sina elever/klienter och en öppen och lyssnande hållning” Jenner (2004:20). För att det 

skall vara möjligt krävs det att pedagogen inte har förutfattade meningar om sina elever, 

istället har pedagogen ett kritiskt förhållningssätt till sitt eget arbete. Att ha ett kritiskt 

förhållningssätt i sitt arbete innefattar att man reflekterar över det som man har gjort. För att 

det i sin tur skall vara möjligt krävs det att man har tid för reflektion samt en positiv öppen 

anda på arbetsplatsen (Jenner, 2004). 

 

”Idag kan man tala om en total enighet om att förväntanseffekter verkligen existerar. Man är 

överens om att pedagogens positiva och negativa förväntningar påverkar elevernas beteende 

och prestationer, om än inte deras IQ” (Jenner, 2004:70). När det gäller elever med särskilt 

stöd är det normala krav som skall sättas på eleven. Genom att ha normala krav får man 

normala förväntningar på eleven. Det betyder i sin tur att man bortser från den delen av 

funktionshindret som inte är relevant och man uppfattar inte eleverna som om de var jordens 

fördömda (Asmervik, 1999). 
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3. STYRDOKUMENT 
 

Skolans arbete skall vara grundat i de styrdokument som finns. Då alla informanter är aktiva 

inom grundskolan eller särskolan skall vi i följande del redogöra innehållet i Lpo94 

(läroplanen för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet), samt andra 

styrdokument som är av betydelse. 

 

3.1 Skolans läroplan och styrdokument 

Lpo94 är en gemensam läroplan för både särskolan och grundskolan (Frylestam & Johansson, 

1999). Ett av skolans uppdrag är att ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper” (Skolverket, 2006:5). För att det skall vara möjligt för alla elever krävs det att en 

del elever får extra stöd i sin utbildning. Det står i skollagen att utbildningen skall vara 

likvärdig, det spelar ingen roll var någonstans i landet den anordnas. Dessutom skall hänsyn 

tas till de elever som är i behov av särskilt stöd (Utbildningsdepartementet, 2010). Skollagen 

beskriver att i grundskolan skall särskilt stöd ges till de elever som har svårigheter med 

skolarbetet. Eleverna skall själva ha inflytande över hur deras utbildning formas 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

I Lpo94 står det att alla som arbetar i skolan skall ”uppmärksamma och hjälpa elever som är i 

behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2006:12). Det betyder att all personal hela tiden skall ge 

den hjälp som varje elev med behov av det behöver. Under rektorns ansvar står det följande:  

 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för 

att 

• undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver, 

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som läraren gör, (Skolverket 2006:17). 

 

Det betyder att det är pedagogen som skall ge ett utlåtande om någon elev behöver särskilt 

stöd men det är i slutändan rektorn som fördelar skolans resurser för att detta i sin tur skall 

vara möjligt. Om en pedagog misstänker att det är någon elev som har någon typ av diagnos 

så är det skolans rektor som är ”ansvarig för att beslut fattas om en utredning av något slag 

behöver göras” (Vernersson, 2007:45). 
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Det som står om pedagogen gällande specialpedagogik i Lpo94 är att: ”läraren skall stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,” (Skolverket, 2006:12). Ett sätt 

att göra detta på är att arbeta med elevens motivation. I Lpo94 finns det riktlinjer för 

pedagogen som har med motivation att göra. Det står att läraren skall: 

 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga,  

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. 

(Skolverket, 2006:12). 

 

Undervisningen i skolan skall anpassas efter varje individs förutsättningar och behov. Den 

skall ”stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter” (Skolverket, 2006:6). I 

Lpo94 står det att ”skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina 

studier och sin arbetsmiljö,” (Skolverket, 2006:13). Dessutom står det att läraren skall ”utgå 

från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan,” (Skolverket, 2006:13). För att det skall vara möjligt att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar krävs det att eleverna har motivation. 

  

3.2 Vad är utmärkande för särskolans styrdokument? 

Skolan i Sverige är målrelaterad. Den största skillnaden mellan särskolans och grundskolans 

styrdokument är hur mål att uppnå är konstruerade. Mål att uppnå innebär det eleverna minst 

skall ha uppnått efter avslutad skolgång (Frylestam & Johansson, 1999).  

 
Mål att uppnå i grundskolan 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka ideér och tankar 

i tal och skrift, (Skolverket, 2006:10). 

 

I särskolan är de mål som finns att uppnå exempelvis skrivna på följande sätt. 
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Mål att uppnå i särskolan 

 

Dessa mål uttrycker vad eleverna, efter sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått när de lämnar 

särskolan. Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan 

• har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar 

• efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera (Skolverket, 2006:11). 

 

I målen för särskolan är det tydligt formulerat att bedömningen skall utgå ifrån individens 

egna förmågor, till skillnad från grundskolan. Sättet som grundskolans mål är formulerade ger 

inte samma utrymme för egna bedömningar (Frylestam & Johansson, 1999:30). Det är tydligt 

vad eleverna i grundskolan skall uppnå i de mål som finns i Lpo94. 
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4. METOD 
 

I följande kapitel beskrivs metodvalet i genomförandet av undersökningen samt en 

presentation av informanterna. Vi kommer även att beskriva genomförandet av intervjuerna 

samt hur bearbetningen av intervjumaterialet, som sedan ligger till underlag för resultatet.    

 

4.1 Metodval 

Vi har valt att inrikta oss mot den kvalitativa forskningsmetoden. Detta eftersom vi valt 

belysa pedagogens synvinkel och var begränsade till en mindre skola där det inte var rimligt 

att göra en kvantitativ studie. Den kvalitativa forskningsmetoden är en metod där man lägger 

vikt i ordens kvalitet, snarare än kvantitet när man samlar in och analyserar data (Bryman, 

2002). Vi har valt att i vår studie använda oss av intervjuer. För att inte vara så låsta vid 

intervjutillfällena har vi valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 

1). Detta är enligt Bryman (2002) en intervjuguide som kan beskrivas som ett frågeschema, 

där man inte är så bunden till frågeställningen och där man fritt kan ställa följdfrågor. 

 

4.2 Urval 

Studien syftar till att undersöka skillnaden i motivationsarbete mellan särskola och 

grundskola. Vi har valt att fokusera våra intervjuer på en och samma skola. Då det endast 

finns ett begränsat antal särskolor i kommunen där vi genomfört studien, så minskade det vårt 

möjliga urval. Vi valde att kontakta en utav dessa skolor, som vi tidigare varit i kontakt med. 

De första pedagogerna som vi fick kontakt med valde att ställa upp på att bli intervjuade. Det 

blev därför ett naturligt val för oss att utföra studien på den skolan. Skolan vi genomförde 

intervjuerna på är en F-6 skola i en medelstor stad. Vi har intervjuat sex pedagoger, en 

specialpedagog, två speciallärare, en grundskolelärare, en rektor för grundskola och en rektor 

för särskola. Rektorernas medverkan är viktig för undersökningen, då de har en översiktsbild 

av hur pedagogerna arbetar och de ger oss även svar på vad det finns för villkor/faktorer för 

motivationsarbete. Alla informanterna är verksamma på samma skola. 

 



 17 

4.3 Informanterna 

Informant 1 arbetar som lärare på särskolan samt är särskolekonsulent i den gällande 

kommunen. Hon har varit yrkesverksam pedagog i 11-12 år och är utbildad grundskolelärare 

årskurs 1-7 samt har läst 30 hp specialpedagogik.  

 

Informant 2 arbetar som rektor för särskolan. Hon har varit rektor i 13 år, innan det så 

arbetade hon som lärare i svenska som andraspråk i 12 år. Hon är utbildad lågstadielärare och 

har därefter genomgått den statliga rektorsutbildningen.  

 

Informant 3 har arbetat inom skolvärlden i 30 år. De första 13 åren arbetade han som lärare 

och de resterande 17 har han varit yrkesverksam som rektor. Han arbetar nu som rektor på en 

grundskola, årskurs F-6. Utbildningen han har är mellanstadielärare och statlig 

rektorsutbildning. 

 

Informant 4 har nyligen examinerats från lärarutbildningen och har arbetat i 3-4 månader på 

skolan. Hon undervisar i musik, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Musik 

undervisar hon både i särskolan och i grundskolan. Hon är utbildad tidigarelärare med 

inriktning på bild, musik, svenska och matematik. 

 

Informant 5 läser för närvarande till specialpedagog och blir färdigutbildad vårterminen 2010. 

Hon förklarade att hon arbetade som specialpedagog, speciallärare och lärare på skolan. 

Sedan tidigare är hon utbildad tidigarelärare årskurs 1-7 i ämnena svenska, 

samhällsorientering, engelska och idrott. Hon har varit yrkesverksam som pedagog i ungefär 

10 år. 

 

Informant 6 är en pedagog som arbetar på särskolan och har gjort det i ett år. Hon har tidigare 

arbetat som lärare i grundskolan i 11 år. Hon är i grunden utbildad grundskolelärare 4-9 i 

ämnet SO. Sedan har hon kompletterat sin utbildning med en matematikkurs för F-6.  

 

4.4 Genomförande 

För att få ut så mycket som möjligt av de genomförda intervjuerna, så valde vi att vi båda 

skulle delta. Då vi är två blir det lättare att fånga upp och förstå viktiga svar som våra 
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informanter kommer med. Dessa kan vi ställa uppföljningsfrågor på för att få ut mer 

information från informanterna. 

 

Vi har använt oss av inspelningsutrustning vid intervjutillfällena för att spela in intervjuerna. 

Det underlättar i arbetet för att ge en exakt bild av vad informanten berättar. Nackdelen med 

att spela in intervjuerna kan vara att informanterna blir hämmade (Bryman, 2002). Därefter 

valde vi att transkribera inspelningsmaterialet. Det gjorde vi för att underlätta arbetet när vi 

skall analysera och sammanställa resultatet. 

 

Alla de sex informanterna vi tog kontakt med valde att delta i intervjuerna. Informant 6 ville 

inte bli inspelad, det medförde att vi istället fick skriva ner vad informanten berättade. 

Intervjun med informant 2 och 3 ägde rum samtidigt. Det var någonting som de själva valde. 

För att komplettera de uppgifter vi fick från intervjun med informant 2 så förde vi även 

mailkontakt. 

 

Efter genomförd transkribering genomgick vi materialet för att få fram intressanta aspekter 

från de olika skolformerna. Intervjumaterialet jämfördes sedan med vår teoretiskbakgrund för 

att få möjlighet att analysera svaren utefter frågeställningen.   

4.5 Forskningsetiska principer 

När vi genomförde våra intervjuer tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det finns fyra olika krav informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att man i förväg skall delge informanten vad deras uppgift i 

projektet kommer att vara. Deras deltagande är frivilligt och de har all rätt att avbryta om de 

så önskar (Vetenskapsrådet, 2002). Före varje intervju har vi berättat vad vårt arbete innebär 

samt var deras roll i arbetet innebär. Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att 

välja om de vill delta (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i förväg kontaktat alla informanter och 

fått deras godkännande för att vilja delta. Konfidentialitetskravet innebär att intervjustoffet 

hålls hemligt för obehöriga och informanterna blir avidentifierade så att utomstående inte kan 

identifiera dem. Vi har lagt stor vikt i att hålla informanternas identitet hemlig genom att 

aldrig nämna något som ger identifikationsmöjligheter. Nyttjandekravet innebär att den 

insamlade informationen används endast för forskningens ändamål. Det ”får inte användas 
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eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 

2002:14). Det intervjumaterial vi har använt oss av kommer att förstöras när arbetat är klart. 

Det material vi har samlat in förbinder vi oss att endast använda till studiens syfte. 
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5. RESULTAT 
 

I följande del kommer vi att sammanställa resultatet av våra intervjuer och presentera 

informanternas uppfattningar och erfarenheter kring motivation och motivationsarbete. 

 

5.1 Informanternas uppfattningar kring begreppet motivation 

De informanter vi har intervjuat har sammanfattningsvis beskrivit begreppet motivation som 

ett lustfyllt lärande. ”Är man motiverad så vill man lära sig någonting av en anledning. Till 

exempel man ser nyttan av det hela” (Informant 4). De är alla överens om att motivation 

innebär att man ser viljan i att arbeta. En utav informanterna förklarar motivation på följande 

sätt. 

 
Att om du inte kan starta bilen med rätt nyckel hur ska du då få igång motorn och har du startat 

bilen med rätt nyckel då kör ju motorn av sig själv och det är ju motivation för mig. Att få eleven 

till en egen inre motor så att den får motivation att fortsätta sin egen kunskapsresa och att dom 

tjänar på det (Informant 5). 

 

På frågan om de anser att det är viktigt med motivationsarbete är de överens. Alla informanter 

anser att det är av stor vikt. Informant 6 menar att det är ”jätteviktigt” och det ligger till 

grunden för hur hon planerar sin undervisning. Flertalet av informanterna instämmer om att 

det skall vara grundläggande i deras planering. Informant 1 menar att man inte skall berätta 

det för sina elever, att det är motivation man arbetar med nu. Det blir då svårt för eleverna att 

förstå. ”Helt klart att det ska finnas med / att de ska känna sig motiverade att fortsätta arbeta 

att ta sig an uppgifter som är svåra och som man kanske känner motstånd för och så här” 

(Informant 1). Alla informanter är överens om att motivationsarbete är något som skall 

fortlöpa även om eleverna redan är motiverade.  

 

5.2 Informanternas erfarenheter av motivationsarbete i grundskola och dess 
specialundervisning 

Informanterna som har sin arbetsplats på grundskolan menar i intervjuerna att de inte kan 

tvinga eleverna till att inhämta kunskap. ”Det är väl viktigt /  för om dom inte är motiverade 

så kommer dom ju inte lära sig // jag kan ju inte tvinga en elev att lära sig någonting det 
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måste dom ju göra själva och är dom ju inte motiverade så gör dom ju inte det” (Informant 

4). 

 

De informanter som är verksamma inom grundskolan arbetar motivationshöjande genom att 

förklara varför det är viktigt att lära sig det de skall lära sig. ”… jag är väldigt mycket inne i 

en sexa / och dom hatar algebra och dom hatar grammatik. Då måste man hela tiden säga 

varför ska man kunna använda det. För det köper dom oftast” (Informant 4). 

 

När det gäller de elever som är i behov av särskilt undervisningsstöd berättar Informant 5 att 

hon arbetar mycket med individanpassad undervisning och utgår ifrån det som är positivt. Det 

gäller att fånga upp elevens intresse och utgå ifrån det när hon planerar. Dessutom arbetar hon 

med delmål för att lättare individanpassa sin undervisning och skapa undervisningsmaterial 

som ligger på en rimlig nivå för eleven. Hon menar att hon har en stor fördel då hon har ett 

färre antal elever i sina grupper. Det underlättar hennes möjlighet att ge eleverna det stöd och 

den hjälp de behöver. Hon lägger stor vikt vid att ha en god kommunikation med eleverna för 

att skapa en nära relation till sina elever. Informant 4 arbetar med svenska som 

andraspråksundervisning och hon tar då med eleverna till mindre grupper. Vi ställde frågan 

till henne vad eleverna tycker om det här? 

 
Vissa tycker det är jättebra / vissa hatar det / men / dom som verkligen avskyr och gå ifrån klassen 

det är ju för att dom vill vara med sina kompisar. / Men dom säger ju också att / att jag vill det här 

för jag lär mig bättre svenska / vill inte gå iväg men vill det ändå (Informant 4). 

 

En del i motivationsarbetet är att eleverna skall känna att de lär sig någonting och att de 

förstår ”… vad nyttan med det är …” (Informant 4). Genom att hon får eleverna att förstå att 

de lär sig något av den särskilda undervisningen motiveras eleverna till att följa med. 

Informant 4 menar att de eleverna hon har i svenska som andraspråk är väldigt motiverade. 

Dessa elever kan till och med vara mer motiverade än de övriga elever hon har kontakt med. 

Informant 5 anser att motivationen varierar hos de elever hon har i sin specialundervisning 

men flertalet känner sig motiverade. 

 

Vi ställde frågan till informanterna om de reflekterar över sitt arbete? De svar vi fick tyder på 

att de gör det men att det ibland inte finns tid för reflektion. Hur de reflekterar varierar, två av 

informanterna reflekterar när de planerar nästkommande lektion. ”det gör jag ju i min 
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planering / så fort jag planerar när jag planerar lektionen…” (Informant 5). Informant 3 

beskriver att han reflekterar genom dialog med kollegor. 

 

Målet med motivationsarbete för elever i grundskolan är ”att dom ska känna att dom kan / 

och att dom inte har några begränsningar…” (Informant 4). Informant 5 beskriver målet med 

motivationsarbete på ett liknande sätt. Hon menar att det gäller att ge eleven det 

självförtroende de behöver för att våga prova nya upplevelser. Informant 3 svarar att 

måluppfyllelsen är det viktiga med motivationsarbete. Skolans uppdrag är att de skall uppnå 

målen.  

 

5.3 Informanternas erfarenheter av motivationsarbete i särskola 

De informanter som är verksamma inom särskolan arbetar med motivationsarbete genom att 

bland annat synliggöra elevens framsteg. Informant 1 menar att det kan vara svårt för elever 

på särskolan att uppfatta sina framsteg. Det är därför viktigt att dokumentera elevens 

utveckling. Hon anser att portfolie är ett bra hjälpmedel för att visa eleven dess utveckling. 

”Det är ett sätt att verkligen få dom motiverade och titta här nu har du faktiskt lärt dig så här 

mycket och jobbar du vidare så kommer du att kunna detta också” (Informant 1). Det är även 

viktigt att ge beröm och lyfta det positiva under elevens arbetsgång. Informant 2 anser att det 

är viktigt att lyfta välpresterande elever så att övriga elever ser dem som goda exempel. På så 

sätt blir även dessa elever motiverade i sitt skolarbete. Det här blir däremot en ständig 

balansgång för att det inte skall upplevas som en favorisering. 

 

Informant 6 motiverar sina elever genom att visa dem att det de lär sig är viktigt och roligt. 

Hon anser att man måste utgå från eleven och nivåanpassa undervisningen därefter och all 

undervisning i särskolan är individanpassad. Hon menar också att det är viktigt för eleverna 

att de får reda på målet med arbetet. På så sätt ökar man indirekt deras motivation. 

 

Informanterna som arbetar på särskolan är eniga om att deras elever generellt är motiverade, 

men deras handikapp kan vara ett hinder för motivationen (Informant 6). Särskolans elever 

”…tycker det är kul att gå i skolan så dom är ju motiverade utifrån deras egna 

förutsättningar / och vill ju lära” (Informant 2). 
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Alla informanter som var yrkesverksamma inom särskolan ansåg att reflektion var en del av 

det pedagogiska arbetet. De förklarade att på grund av tidsbrist kunde de inte alltid reflektera i 

den omfattningen som de skulle vilja. Två av informanterna reflekterar när de skall börja med 

ett nytt arbetsområde och på vilket sätt de då skall kunna fånga barnens intresse. Hur de 

reflekterar varierar, de gör det både ensamma och genom dialog med andra kollegor. Ett sätt 

att reflektera är att använda sig av skriftliga omdömen. Informant 2 menar att man då får sätta 

sig ner och gå djupare in på varje elev och detta blir en reflektion i sig. När vi frågade 

Informant 1 om hon ändrar sin undervisning utefter sin reflektion svarade hon.  

 
Nä:: för det tror jag inte på. Jag tror att man ska gå in och prova ett sätt att jobba man kan ju inte 

hålla på och // vad skulle det ge för signal till barnen om jag hela tiden gick in och ändrade mitt 

sätt att arbeta. Utan däremot att man ändå försöker // Det är någonting man lär sig tror jag när man 

arbetar inom särskolan att man ändå tar fasta på en metod och ett arbetssätt och så försöker man 

jobba med det och sen efter en längre period så naturligtvis ska man utvärdera / vad är det vi har 

gjort och hur har resultatet blivit och så? (Informant 1). 

 

Hon menar att det är viktigt att vara konsekvent i sitt arbetssätt och ge det valda arbetssättet 

en chans innan man ändrar på det. Det är bara när hon känner att allt blir totalt fel som hon 

byter arbetssätt. 

 

Målet med motivationsarbete i särskolan är att väcka elevens intresse och att de skall tycka 

det är roligt (Informant 6). Eleverna skall känna att de trivs i skolan men också att de vill 

inhämta den kunskapen som skolan erbjuda dem. Detta i sin tur skall medföra att eleven har 

viljan att söka kunskaper utanför skolan (Informant 2).  

 
Att barnet blir stärkt i det här. / Och när jag ser. / För det ser man ju att barnet mår bra och att 

barnet liksom så här WOW: kan jag det här / och det kan dom ju förmedla både verbalt och i sitt 

sätt att vara och det är ju då jag känner att WOW jag har gjort ett bra jobb. Det är ju inte för att 

någon ska komma och klappa mig på axeln utan mitt beröm ligger ju i när jag ser barnets reaktion 

barnets framsteg (Informant 1).  

 

Hon menar att det är för barnens egen del hon arbetar med motivationen, för att stärka barnets 

självförtroende och självkänsla. 
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5.4 Skillnader mellan elevens motivation och pedagogens motivationsarbete 

Till alla de informanter vi intervjuade ställde vi frågan om de tror att elevens motivation 

skiljer sig mellan särskoleelever och elever i grundskolan med behov av särskilt stöd. Flertalet 

av informanterna som kunde besvara frågan var verksamma inom särskolan. Informant 4 

undervisar både i grundskolan och i särskolan. I särskolan har hon musik och det är ett ämne 

som eleverna tycker är roligt därför behöver hon inte arbeta med deras motivation på samma 

sätt som hon behöver i grundskolans ordinarie undervisning. De elever hon har i svenska som 

andraspråksundervisning är motiverade på ett likvärdigt sätt som eleverna hon har i särskolan. 

 

Den skillnad som är mest framträdande i studien är att undervisningen i särskolan är mer 

individanpassad än var den är i grundskolan. Särskolan har mål för varje elev på ett helt annat 

sätt än grundskolan (Informant 2). Undervisningen i särskolan är anpassad för den enskilda 

eleven och detta medför att de inte jämför sig med varandra i samma utsträckning som i 

grundskolan. ”Ja, i särskolan tror jag att eleverna mer känner att de får arbeta efter sina 

förutsättningar. Man arbetar individuellt. Eleverna i särskolan jämför inte sig själva med 

klasskamrater, då allt är individanpassat. I grundskolan blir man mer jämförd med andra…” 

(Informant 6). Genom att de elever som är i grundskolan jämförs med sina klasskamrater kan 

det påverka deras motivation negativt. För grundskolans specialundervisning är det svårare att 

individanpassa och det kan därför kännas hopplöst för elever som är i behov av särskilt stöd 

(Informant 6). I särskolan tror Informant 1 att eleverna är mer motiverade än vad de är i 

grundskolan och att det har att göra med att: 

 
…vi kan möta // eleverna inom särskolan kan vi möta på ett annat sätt vi kan tillrättalägga mer. 

Vilket också gör att dom mer / det är roligt att sitta tillsammans med en vuxen och man kan känna 

att man kommer framåt och de blir motiverade att ta till sig undervisningen. Det tror jag att man 

känner mer inom särskolan än vad man gör på grundskolan. För då har man så mycket mer att 

brottas med på nåt sätt det är större grupper […] Jag tror att det är svårare med de äldre barnen 

inom grundskolan. […] men ofta tror jag att de har ganska mycket med sig i bagaget. […] om man 

har haft stora svårigheter och jobbat med den så tror jag att man kan tappat lite gnistan och i 

gnistan ligger också det här med motivationen. / Att man har fått lite för många smällar på vägen 

på något sätt. // Det lilla barnet där kanske man inte riktigt har insett sina brister. För så kanske det 

är lite med särskolebarnen att dom inser inte sina brister. Det känner man ju när man jobbar med 

de här barnen att det är ofta lättare att jobba med dom som kanske inte har full förståelse för sitt 

handikapp. För dom kan känna en glädje och motivation i det här att få vara och få jobba lite så / 

dom är lite här och nu (Informant 1). 
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En skillnad som Informant 1 uppmärksammade var att elevens framsteg är mer påtagliga i 

grundskolan än var de är i särskolan. Hon menar att utvecklingen för elever i särskolan kan ta 

lång tid och därmed är det viktigare för en särskolepedagog att visa eleven de små framstegen. 

 

5.5 Faktorer/villkor som påverkar/styr motivationsarbetet 

I vår studie har det framkommit att det finns en del faktorer som kan påverka/styra 

pedagogernas motivationsarbete. Ekonomiska resurser är en dessa faktorer och det är 

framförallt i grundskolan som det anses vara ett problem. Informant 2 beskriver att en 

elevpeng i särskolan är 156 000kr och är det en elev som har något tilläggshandikapp är 

elevpengen 232 000kr. Det kan jämföras med en grundskoleelev vilket hon tror ger drygt 30-

35000kr. Siffrorna är läsårsbaserade. Informant 3 berättar att oavsett vad eleverna i 

grundskolan har för behov så får de samma elevpeng. Det här var även en tydlig faktor i de 

svaren vi fick från de övriga informanterna. Informant 1 menar att de har mer resurser i 

särskolan därmed har de större möjligheter att studera varje elevs behov än vad de har inom 

grundskolan. 

 

En annan faktor som styr motivationsarbetet är pedagogens förväntningar på eleven. Alla 

informanter är överens om att deras förväntningar kan påverka eleven både positivt och 

negativt. Informant 3 förklarar att en framgångsrik skola som har goda resultat har höga 

positiva förväntningar på personal och elever. Informant 1 menar att man skall ha höga 

förväntningar på en elev men inte visa det för eleven. Hon tar upp ett exempel gällande 

alfabetsinlärning. 
 

För jag menar om man tar det här med alfabetet om jag har det som // min tanke är att jag ska lära 

barnet alla bokstäverna och barnet kanske bara kan två och då får man liksom gå in och göra 

DELMÅL hela tiden // att nu ska vi lära oss fem bokstäver. Om jag skulle gå in och säga det till 

barnet att du ska lära dig alla bokstäverna så skulle nog det bli en väldigt övermäktig uppgift / tror 

jag. Så där måste jag nog hela tiden gå och fundera på vad är det jag förmedlar till barnet. Det tror 

jag absolut och det tror jag gäller både grund och särskolan. Man får inte ställa för stora krav / 

Krav ska man ha absolut så att man ändå känner att man har lite push så // men den måste vara 

rimlig… (Informant 1). 

 

Informant 5 förklarar på ett liknande sätt att det är viktigt att ha en hög förväntan men man 

måste lägga det på en rimlig nivå. Det skall vara ett mål som är möjlig att uppnå. Informant 4 

menar att om hon tror på sina elever och uppmuntrar dem att lyckas så gör de också oftast det. 
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6. ANALYS 
 

I analysen kommer vi att belysa resultatet från den empiriska studien med vår teoretiska 

bakgrund. 

 

6.1 Analys av motivationsbegreppet i skolan 

Begreppet motivation beskrivs i litteraturen och från informanterna på ett liknande sätt. 

Nationalencyklopedins (2010) förklaring är att motivation är något som ligger bakom 

människans beteende. Informanterna har en likvärdig beskrivning av motivationsbegreppet, 

de berättar att motivation innebär att man vill arbeta av någon anledning och att viljan finns 

att arbeta.  

 

Informanterna var överens om att motivation är en viktig del av arbetet. Vi fick svar som 

tyder på att motivation var grunden till all undervisning. Det står i Lpo94 att läraren skall 

genomföra och organisera sitt arbete så att eleverna stimuleras och utvecklas. Detta så att 

eleven känner en meningsfullhet i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2006).    

 

Alla informanterna menar att det är viktigt att arbeta fortlöpande med motivationen hos 

eleverna. Detta kan liknas vid Jakobssons (2000) beskrivning av motivation att det är som en 

process där hon lägger vikt på att upprätthålla motivationsarbetet.  

 

6.2 Analys av motivationsarbete 

Det framgick inte av informanternas svar om eleverna skrev ner sina mål själva, men de lade 

stor vikt vid att förklara hur eleverna skulle använda sig av kunskapen och därmed förstå 

nyttan av den. Radar (2005) lägger vikt vid att förklara målet och hur man har användning av 

denna kunskap. Hon menar att man skall utveckla en plan för mål och att eleverna själva skall 

skriva ner greppbara mål.  

 

Både i grundskolan och i särskolan arbetade de med rimliga delmål. Detta är ett arbetssätt 

som stöds av Jenner (2004) då han beskriver att det är viktigt att använda sig av delmål istället 

för att använda sig av ett stort slutmål. På så sätt ökas motivationen hos personen. I särskolan 

lägger de vikt vid att synliggöra delmålen för eleverna, så de själva ser sina framsteg. Enligt 

Rader (2005) så är det extra viktigt att ha greppbara mål när det är elever som är i behov av 
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särskilt stöd och det framgick i våra intervjuer att de i båda skolformerna arbetar på det här 

sättet.  

 

En av informanterna tog upp ämnet relation och kommunikation. Hon menade att det är 

viktigt att ha en god kommunikation till sina elever för att få en nära relation (Informant 5). 

Pomerantz (2007) tar upp relationen mellan pedagogen och eleven som en betydande faktor 

för deras välbefinnande och tillhörighet i skolan. En god relation gör det lättare att 

individanpassa undervisningen. I båda skolformerna individanpassade man undervisningen i 

så stor utsträckning som det var möjligt, däremot hade de bättre förutsättningar för detta i 

särskolan. I Lpo94 står det att undervisningen skall anpassas utefter varje elevs förutsättningar 

och behov (Skolverket, 2006). Vernersson (2007) menar att variation i undervisningen och i 

sitt sätt att arbeta är av störst vikt för att nå alla elever och ge dem den kunskapen som 

behövs. Genom att individanpassa sin undervisning så anser informanterna både i grund och i 

särskolan att det är lättare att nå varje elev och få dem motiverade till inlärning. Det gäller att 

utgå från individens intresse och planera lektioner utifrån det. 

 

Målet med motivationsarbete var likvärdigt i såväl grundskola som i särskola. De svar vi fick 

från informanterna tyder på att de vill ge eleverna det självförtroende som de behöver i livet 

efter skolan. Informanterna vi har intervjuat är alla verksamma eller har kontakt med någon 

form av specialundervisning. Enligt Asmerik (1999) så kan elever med problematik som 

kräver specialundervisning påverka eleven genomgripande under hela skolgången. De här 

svårigheterna kan förstärkas med dålig motivation och kan leda till att eleven får negativa 

resultat vilket i sin tur kan påverka elevens självkänsla och självbild. Den här negativa 

känslan kan fortgå efter avslutad skolgång (Groth, 2007). Precis som informanterna berättar 

att de arbetar så blir det extra viktigt att stärka elever som är i behov av särskilt stöd, så deras 

självkänsla och självförtroende ökar. Groths (2007) och Asmeriks (1999) teorier kan ställas 

emot informanternas svar, där de menade att eleverna som är i behov av särskilt stöd och 

elever på särskolan generellt är motiverade.  

 

Informanterna var eniga om att reflektion var en viktig del i arbetet som pedagog. De hade 

likvärdiga reflektionssätt både i särskolan och i grundskolan. Detta gjordes i största del genom 

dialog och när de planerade nästkommande lektioner. Informanterna är enligt Alexandersson 

(1999) reflekterande praktiker. När de planerar sina lektioner så reflekterar de över gångna 
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lektioner. De reflekterar då både i den gångna handlingen (retro-aktiv) och i det framtida 

handlandet (pre-aktiv) (Alexandersson 1999). 

 

6.3 Analys av skillnader på elevens motivation och pedagogens motivationsarbete 

Den största skillnaden mellan särskolan och grundskolan är enligt informanterna att särskolan 

är mer individanpassad än grundskolan. Detta står även i de mål som finns för särskolan i 

Lpo94 (Skolverket, 2006). I målen beskrivs att elever på särskolan skall uppnå dessa utefter 

sina egna förutsättningar. Enligt styrdokumenten skall särskolan vara mer individanpassad än 

grundskolan (Frylestam & Johansson, 1999). Vår studie tyder även på att så är fallet. Enligt 

Falk-Lundqvist (2007) är det viktigt att kraven som ställs på eleverna är individuelltanpassade 

och ligger på rätt nivå. Målen skall vara möjliga att uppnå samt skapa utmaning för eleverna. 

 

Informanterna som var verksamma både i grundskolans specialundervisning och i särskolan 

ansåg att deras elever var motiverade. Galloway m.fl. (1998) menar att tron på att elever som 

har inlärningssvårigheter saknar motivation är vanligt förekommande i lärarrummet. Detta är 

tvärtemot informanternas svar. De anser att de här eleverna är motiverade men på grund av 

olika förutsättningar kan deras studieresultat hämmas. 

 

6.4 Analys av faktorer som påverkar/styr motivationsarbetet 

Informanterna uppmärksammade vissa faktorer som påverkar deras motivationsarbete. 

Ekonomiska resurser var den faktor som var mest framträdande.  Det som framkom var att 

särskolan har mycket mer resurser än vad de har i grundskolan och det var i grundskolan 

informanterna såg de ekonomiska resurserna som ett problem. Resurser påverkar elever med 

särskilt stöd i stor utsträckning. Elevantalet i varje klass ökar och de elever som är i behov av 

stöd inte får den hjälp de behöver (Vernersson, 2007). Informant 5 menar att hennes arbete 

som specialpedagog underlättas av att hon får möjlighet att arbeta med eleverna i mindre 

grupper. De övriga informanternas svar tyder på att elevantalet påverkar motivationsarbetet. 

 

Informanterna var alla överens om att deras förväntningar positiva eller negativa kan ha en 

påverkan på elevens motivation. Det gäller att ha hög positiv förväntan men de skall vara 

rimliga så att eleven skall ha möjlighet att uppnå dem. Informant 4 anser att om hon tror på 

eleverna och uppmuntrar dem så klarar de också oftast av arbetsuppgiften. Precis som svaren 

från informanterna tyder på så menar Jenner (2004) att pedagogens förväntningar på eleven 
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har en stor betydelse för elevens motivationsutveckling. Vid positiv förväntan på eleven så 

skapas goda resultat och vice versa. Pedagogen måste förhålla sig kritisk till sitt arbete och 

reflektera över det man gjort samt ha en positiv syn på eleverna. För att det här skall vara 

genomförbart så krävs det att det finns tid för reflektion (Jenner, 2004). Informanterna 

påtalade att det ibland på grund av tidsbrist inte var genomförbart att reflektera.  
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7. DISKUSSION 
 

I denna avslutande del kommer vi att diskutera resultat och analys utifrån vår frågeställning. 

Vi kommer även att diskutera vårt metodval samt ge exempel på vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ empirisk undersökning där vi har intervjuat sex olika 

informanter från en och samma skola. Anledningen till valet av endast en skola var att 

skillnaderna mellan de olika skolformerna sär- och grundskola skulle bli tydligare. Det var 

skillnaden mellan skolformerna vi ville framhäva och inte skillnader mellan olika skolor. Vi 

har valt att intervjua lika många informanter både i grundskolan och i särskolan. Detta ger en 

mer rättvis och jämlik framställning av de båda skolformerna. 

 

I de intervjuer vi genomförde använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide. 

Anledningen var att vi ville få intervjuerna mer som ett samtal än en intervju. Vi menar då att 

svaren blir mer sanningsenliga och informanterna känner sig mer trygga i situationen. För att 

få med allt från intervjuerna spelade vi in dem. Det fungerade bra, men en av informanterna 

kände sig inte bekväm att bli inspelad därför fick vi istället anteckna. Det skapade en del 

informationsbrist men vi fick ändå med grundläggande information. Intervju med informant 2 

och 3 genomfördes samtidigt. Det gick bra men svaren kunde ha blivit annorlunda om vi hade 

intervjuat dem en och en. Däremot kan dubbelintervjun ha skapat en djupare dimension av 

dialogen. 

 

I vår studie använde vi oss av en den kvalitativa forskningsmetoden en metod som kan ge 

olika bilder av verkligheten. Studien vi genomförde kan leda till olika resultat beroende på 

situationen och därmed kan vi inte veta om det informanterna berättar är den absoluta 

sanningen. Vi anser däremot att det ger en tillförlitlig bild av skolans motivationsarbete, då vi 

har intervjuat flera informanter från skolformerna grundskola respektive särskola.  

 

I vår studie kan vi inte veta om informanterna arbetar på det sätt de berättar för oss. En 

kombination av intervjuer och observationer hade möjligen gett oss en mer rättvis och 

sanningsenlig bild av hur motivationsarbetet fungerar på skolan. Vår plan var att se det ur 

pedagogernas synvinkel och därför har vi valt att inte göra några observationer. 
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7.2 Resultatdiskussion 

I särskolans och grundskolans specialundervisning använde sig informanterna av likvärdiga 

arbetssätt gällande motivationsarbete. I båda skolformerna lyfter man individanpassad 

undervisning för att nå varje elev och få dem motiverade. För att kunna utveckla en för 

individen anpassad undervisning krävs det att pedagogen har en god relation med eleven. 

Genom att ha goda relationer med eleverna kan pedagogen veta vad eleverna har för intresse 

och kan då anpassa undervisningen därefter. Detta var något som en del av informanterna 

förklarade att de gjorde. Vi anser att det är ett måste för elever med särskilda behov att 

individanpassa undervisningen. De kan ha problem i deras skolarbete, genom att då 

individanpassa undervisningen ger det dem en möjlighet att klara skolans undervisningskrav. 

Genom att använda sig av mål som är rimliga för dessa elever finns det en större möjlighet för 

dem att klara av det. När de klarar av de målen motiveras eleverna till att fortsätta arbeta och 

klara av nya mål. 

 

I särskolan var det viktigt att pedagogen synliggjorde elevens framsteg. De menade att de 

framsteg som eleverna gjorde i särskolan inte var lika tydliga som de i grundskolan och 

därmed var det extra viktigt att belysa de små framstegen. Det här var inget de informanterna 

som var verksamma i grundskolan berättade utan där förstärkte de istället det positiva hos 

eleverna. Vi menar att synliggöra de små framstegen hos eleverna i särskolan är ett sätt att 

förstärka det positiva. De här två olika motivationshöjande arbetssätten kan liknas med 

varandra, skillnaden är bara att elevens framsteg görs i varierande utsträckning. 

 

Informanterna reflekterade delvis över sitt motivationsarbete. Det som hindrade dem var 

tidsbristen, i övrigt ansåg de att det var en viktig del i deras uppgift som pedagoger. Att 

reflektera över sitt arbete anser vi är en viktig del av pedagogens uppgift. Genom reflektion 

kan man utvärdera sitt arbete och ändra på det som är negativt och förbättra sin undervisning. 

Tyvärr är tidsbrist ett utav de största hindren för reflektion men det är ändå viktigt att försöka 

få tid till detta. Det kan vara genom konversation under fikarasten eller som många av 

informanterna gjorde när de planerar nästkommande lektioner. 

 

Målet med motivationsarbete i de båda skolformerna är likvärdigt. De vill ge eleverna en god 

självbild och hög självkänsla för att våga utmanas även efter avslutad skolgång. Det anser vi 

är ett grundmål med motivationsarbete. Eleverna skall inte endast motiveras för skolarbetet 

utan det gäller även att stärka dem så att de kan utvecklas som människor. Det blir extra 
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viktigt för elever som har svårt för att klara av skolgången, de skall också uppleva att de kan 

lyckas. 

 

Hur de arbetar med motivationsarbete i de båda skolformerna har inga märkbara skillnader. I 

både skolformerna arbetar de motivationshöjande genom individanpassad undervisning och 

användning av rimliga delmål. Vi anser att det kan bero på att de endast arbetar inom olika 

skolformer men i grunden är alla informanter pedagoger. Vår studie har baserats på 

pedagogers synvinkel på motivationsarbete och det här har gett oss likvärdiga resultat. Vi 

menar att skillnaden mellan skolformerna är hur informanterna utför sin individanpassade 

undervisning och även deras mål med undervisningen. I särskolans målbeskrivning står det att 

eleverna skall uppnå målen utefter sina egna förutsättningar det blir därmed individanpassad 

måluppfyllelse. I grundskolan finns det mål som skall uppnås och det blir då ett helt annat 

tryck på elever med särskilda behov. Om du som elev har svårt att uppnå målen betyder inte 

det att kraven och målen sänks. Målkriterierna i de båda skolformerna skiljer sig åt och 

därmed blir deras individanpassade undervisning olik varandra.  

 

Motivationen hos informanternas elever är generellt hög. I särskolan anser vi att det kan bero 

på att de där arbetar med mindre delmål som är rimliga för eleven. Dessa små framsteg 

synliggörs tydligt och skapar motivation hos eleven. Dessutom lägger informanterna som är 

verksamma inom särskolan vikt vid att eleverna tycker det är roligt och intressant. I 

grundskolan menar vi att elevernas motivation kan bero på att de vill klara av sin skolgång. 

De förstår vad en utbildning är värd och hur de kan använda sig av kunskapen. 

 

På samma sätt som informanterna har beskrivit att förväntningar kan påverka elevens 

motivation anser vi att detta är en viktig aspekt att ha i åtanke. Vi anser att om en pedagog har 

negativa förväntningar på en elev och visar det för eleven så påverkas elevens motivation 

negativt. Detsamma gäller tvärtom, om man har en hög positiv förväntan och uppmuntrar 

eleverna så höjs deras motivation. 

 

Det som påverkade motivationsarbetet i skolan mest var ekonomiska resurser. I särskolan 

hade de en större elevpeng än i grundskolan. Vi menar att det är ett måste då eleverna på 

särskolan är i större behov av lärartäthet och annat material. Dessutom krävs det ofta att 

personliga assistenter är tillgängliga för eleverna. I grundskolan får alla elever samma 

elevpeng. Det är rektorn som fördelar dessa resurser där han/hon anser att det finns behov. 
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Detta kan leda till att elever som behöver extra stöd inte alltid får det. De elever som vi anser 

blir värst drabbade av detta är elever som befinner sig i gråzonen. De elever som är på 

gränsen till att klara av sin skolgång i grundskolan och som egentligen har ett stort behov av 

extra stöd, men på grund av bristande ekonomiska resurser inte får det. 

 

Alla informanterna var överens om att mindre elevgrupper underlättar pedagogens 

motivationsarbete. Om det är brist på ekonomiska resurser så kan elevantalet bli alldeles för 

stort för att pedagogen skall ha tid för att individanpassa undervisningen. I vår studie har vi 

fokuserat på pedagoger som arbetar med elever som på något sätt är i behov av särskilt stöd. 

Vilket resulterade i att de redan hade mindre elevantal alltså kände de inget direkt behov av 

mindre grupper, deras arbetsplats var en resurs för grundskolan. Däremot lyfte de mindre 

grupper som positivt och de hade en förståelse för att man i grundskolan hade färre resurser.  

 

7.5 Slutord 

Vi har i vår studie beskrivit och belyst pedagogers erfarenheter av motivationsarbetet och dess 

villkor i grundskolans specialundervisning och särskolans undervisning. Studien som baseras 

på intervjuer visar att det inte finns någon påtaglig skillnad mellan motivationsarbetet och 

elevernas motivation i dessa skolformer. Deras arbetssätt var likvärdigt och informanterna 

anser att motivation är en viktig del av arbetet.  

 

Resultatet på vår studie pekar på att de ekonomiska resurserna är den största skillnaden 

mellan särskolan och grundskolans specialundervisning. Inom särskolan har man större 

ekonomiska möjligheter än vad man har i specialundervisningen i grundskolan. Vi anser att 

det är viktigt att eleverna i särskolan får det här ekonomiska stödet, men att det skulle vara av 

bra att ge ett utökat stöd till specialresurserna i grundskolan. Dessa ekonomiska resurser ger 

pedagogen en större möjlighet att utveckla elevernas motivation. För att pedagogen skall 

kunna utveckla motivationen hos en elev bör den ha de verktyg som ger dessa möjligheter. 

Om viljan och verktygen finns till hands för pedagogen finns alltid motivationen hos eleven, 

det gäller bara att starta eleven med rätt nyckel.  

 

7.6 Fortsatt forskning 

Vi har i vårt arbete kommit fram till andra intressanta vinklar som har givit oss inspiration till 

förslag på fortsatt forskning. En jämförande studie i grundskolans ordinarie undervisning och 
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särskolan skulle ge en vidare utveckling i ämnet. Vi anser då att resultatet av studien 

antagligen skulle bli annorlunda och att skillnaderna blir mer påtagliga. Ett annat sätt att 

utveckla det här studieområdet är att istället kombinera intervjuer med observationer. 

Observation av verkligheten kan ge en mer sanningsenlig bild och observatören kan upptäcka 

företeelser som pedagogerna i intervjuer inte uppmärksammat. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 
Hur många år har du arbetat inom det här yrket? 
 
Vad har du för yrkesbakgrund? 
 
Vad innebär motivation för dig?  
 
Hur viktigt bedömer du att motivationsarbetet är? 
 
Måste man fortsätta med motivationsarbetet även om de är motiverade?  
 
Hur motiverar du dina elever? Hur arbetar du för att motivationen hos eleverna skall öka? 
  
Tänker du på att du arbetar med motivation om/när du gör det? 
‐ Kan du i så fall beskriva situationen? 
 

Reflekterar du över ditt motivationsarbete? 
‐ Hur reflekterar du? Görs detta tillsammans med någon eller är du ensam? 
‐ Ändrar du på undervisningen om det är något negativt som du reflekterat över?  
 

Vad finns det för mål med motivationsarbete?  
 
Kan dina förväntningar på eleven ha betydelse för deras motivation? 

‐ På vilket sätt syns detta hos eleven? 
‐ Hur skapas dessa förväntningar? 

 
Tror du att motivationen skiljer sig mellan särskoleelever och elever i grundskolan med behov 
av särskilt stöd? Varför och på vilket sätt? 
 
 


