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Abstract  
The purpose is to study how special education teachers describe their work with teacher’s 

motivation.  

To study this two question were used. How do special education teachers view the term 

motivation and how do special education teachers describe their work with teacher’s motivation 

in the work with students in reading and writing difficulties?  

The work is based on five interviews with special education teachers from the compulsory 

school. The interviews have been analyzed from a socio-cultural perspective.  

It was concluded that the special education teachers in this study had different views on 

motivation. One common factor is that irrespective of how they viewed the term motivation they 

choose to work with teacher’s motivation trough increased knowledge. The way they choose to 

increase knowledge was trough discussion and guidance.  

Keywords  

Motivation, teacher, guidance, discussion, special education teacher  



Sammanfattning  
Studiens syfte är att studera specialpedagogers beskrivningar om hur de arbetar med lärares 

motivation.  

För att undersöka detta användes två frågeställningar. Hur ser specialpedagoger på begreppet 

motivation och hur beskriver specialpedagogerna sitt arbete med lärares motivation i arbetet med 

elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Studien bygger på fem intervjuer med specialpedagoger från grundskolan.  Intervjuerna har 

analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Resultatet visar att samtliga specialpedagoger hade olika sätt att se på motivation. En gemensam 

faktor är att oavsett hur specialpedagogerna ser begreppet motivation så väljer de att arbeta med 

lärares motivation genom ökad kunskap på olika sätt. Det arbetssätt de valde för att öka 

kunskapen var samtal och handledning. 

Nyckelord  
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1. Inledning 
I det här kapitlet kommer jag beskriva bakgrunden till min studie och studiens syfte och 

frågeställningar.  

1.1 Bakgrund  
Under min utbildning till lärare och under mina år som lärare har jag ofta hört att läraryrket ska 

ses som ett kall. Man ska brinna för det man gör. Är det så? Krävs det en eldsjäl för att vara en 

bra lärare? Vi i skolan talar ofta om ”lust att lära” när det kommer till elevernas arbete, kanske 

borde vi även tala om ”lusten att lära” när det handlar om lärarnas arbete? Skoldiskussionerna 

kretsar ofta kring elevens motivation och inställning men väldigt sällan vänder vi på det och ser 

vad som händer hos oss själva som lärare i den processen. Påverkar vi eleven, påverkar eleven 

oss? Och hur kan vi arbeta med det?  

Motivation är ett centralt begrepp i svenska läroplaner. Men vad är det som krävs för att skapa en 

bra undervisning där eleverna är motiverade och öppna för lärande? Hattie (2009) menar att om 

man har två elever med samma förutsättningar så spelar det inte så stor roll i vilken skola de går, 

däremot spelar det roll vilken lärare de har. Han menar vidare att det inte har att göra med att 

lärare har stor betydelse utan att det handlar om att vissa lärare betyder mer än andra. Att ha 

högre förväntningar, en tro på utveckling kräver att läraren bryr sig om eleverna och relationer till 

eleverna. Men vad krävs av läraren för att kunna bry sig om eleverna och deras relationer? Jenner 

(2004) skriver att elevernas motivation är en spegelbild av lärarens motivation. I Skolverkets 

undersökning (2005) om skolors olikheter har sex skolor undersökts som avvikit från statistiken 

och har hög måluppfyllelse.  De visar på några orsaker till framgången. Däribland motivationen 

hos lärarna. Skolverkets (2006) rapport kommer fram till att ju roligare läraren tycker att det är att 

undervisa i sitt ämne, desto bättre förutsättningar skapas för elevens lärande.  Lärarnas åsikt om 

hur roligt det är att undervisa hänger ihop med elevernas lärmiljö. De påverkar och samverkar 

också med elevernas åsikter om vad en bra lärare är. Det vill säga lärarens motivation påverkar 

elevernas prestationer. 

Speciallärarens uppdrag är brett på det sätt att det innefattar arbete med både elever och lärare. 

Det står i högskoleförordningen att specialläraren ska ha en förmåga att arbeta förebyggande och 

arbeta med att undanröja hinder i olika lärmiljöer. Lärarens motivation i ljuset av Hattie och 

Jenner är helt klart en faktor som kan skapa både möjligheter och hinder. Ett hinder i lärmiljön 

kan vara lärarens motivation till att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Hur kan 

specialläraren arbeta med lärarens motivation? I högskoleförordningen står det att specialläraren 

ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare. I samtalen kan specialläraren direkt eller 

indirekt arbeta med lärares medvetenhet kring sin egen motivation för att ge elever 

förutsättningar att nå kunskapskraven. Enligt Ahlberg (1999) har handledning pekats ut som en 

väg till att förändra skolans verksamhet. Hon menar att lärares reflektioner kring sina 

uppfattningar och värderingar i relationer till undervisningen kan leda till större didaktisk 

kunskap. Kanske kan lärares syn på sin motivation medvetandegöras i större utsträckning i samtal 

med speciallärare och ges en plats i lärandemiljön? Kvale (2007) skriver om skenbar valfrihet, att 

den som handleds styrs och lotsas genom den kunskap som finns i samhället och dirigeras in på 
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rätt väg genom handledningen. Handledaren i detta styr dialogen, medvetet eller omedvetet. 

Utifrån den tanken, att specialläraren i en roll som kvalificerad samtalspartner och utvecklare av 

undervisning och organisation, styr läraren genom samhällets kunskap och de egna reflektionerna 

anser jag att insikt i hur specialpedagoger som är verksamma i dagens skola ser på motivation och 

arbetar med lärares motivation kan vara en viktig kunskap att utgå ifrån i utvecklingsarbetet att 

skapa bättre förutsättningar för elevens lärande.  

1.2  Syfte och frågeställningar 
Med detta som utgångspunkt är syftet med studien att studera hur specialpedagoger beskriver sitt 

arbete med lärares motivation. Fokus i studien ligger på arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  

Utifrån syftet har jag kommit fram till följande frågeställningar.  

 Hur uppfattar specialpedagoger begreppet motivation? 

 Hur beskriver specialpedagoger sitt arbete med lärares motivation i arbetet med elever i 

läs- och skrivsvårigheter? 
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2. Forskningsöversikt 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom några begrepp som är av vikt för studien och den 

forskning som finns om lärares motivation och handledning av lärare. 

2.1 Motivation  
I litteraturen finns det flera definitioner av begreppet motivation. Det finns även flera olika 

teorier. Vid studier av lärares motivation har olika teorier och begrepp använts. Här redovisas 

några av de definitioner och teorier som använts och några av de resultat som framkommit i 

forskningen kring lärares motivation.    

2.1.1 Definition 

Vad är motivation? Ahl (2004) menar att de flesta forskare är överens om att motivation är något 

som finns i individen och kan relateras till handling av något slag. Deci och Ryan (2000b) menar 

att motivation är ett begrepp som inte kan behandlas som en enhet, de menar att individer 

motiveras av olika faktorer, inre och yttre. Jenner (2004) däremot utgår ifrån begreppet 

motivations ursprung som kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder att röra sig.  

Utifrån det kan man enligt honom se motivation som en förklaring till vad som får individer att 

röra sig, det vill säga en individs drivkraft fram mot ett mål. Ahl (2004) kommer fram till att 

motivation bör ses som ett relationellt begrepp istället för något som finns eller inte finns hos 

individen. Hon menar att motivation är ett hypotetiskt begrepp och det kan inte brytas ner till en 

teori. De teorier som skapas och finns kan enbart användas till att begreppsliggöra varför en del 

individer i några situationer ibland gör som de gör men inte förklara motivation.   

 2.1.2 Motivationsteorier  

Vad behövs för att känna motivation, att ha en drivkraft? Ahl (2004) menar att ingen riktigt 

lyckats helt med att skapa en teori som fångar hela begreppet. Det finns dock många olika 

perspektiv på motivation och forskare har sedan länge försökt förklara begreppet med olika 

teorier, allt från ekonomiska teorier till kognitiva och behavioristiska teorier. Hon konstaterar 

dock att forskarnas användning av begreppet varit starkt förenat med deras människosyn och 

samhällets då rådande värden och utifrån det kan teorierna kritiseras.  

En av de mer kända teorierna, som ligger till grund för många av de senare teorierna, är Maslows 

behovsteori. Maslow (1987) menar att människan behöver uppfylla vissa behov för att känna 

motivation. Han delar in behoven i fem nivåer. Den första nivån handlar om de grundläggande 

överlevnadsbehoven, de fysiska behoven. Nivå två handlar om individens trygghet och säkerhet. 

Nivå tre och fyra handlar om gemenskap och uppskattning. Den sista nivån är 

självförverkligande. Enligt Maslow kan den aldrig helt uppnås. Enligt Passer och Smith (2008) 

innebär den sista nivån att man helt enkelt slutar fokusera på sig själv och ser mer till andra 

individers välmående. Man får på den högsta nivån tillfredsställelse av att arbeta för ett högre 

syfte. De menar också att de andra nivåerna måste vara tillfredsställda innan individen kan 

komma upp på nästa nivå 

En annan teori som fått genomslagskraft enligt Pinder (1998) är Self Determination Theory 

(SDT).  Teorin skapades av Deci och Ryan (1985) och tar avstamp i tron på att individen har 

medfödda tendenser till sina inre behov och till utveckling. Dessa anser de ligga till grund för 

individens motivation. Enligt Deci och Ryan (2000a) har individen tre grundläggande behov: 
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självständighet, tillhörighet och kompetens. Självständighet handlar om att kunna styra 

beteenden, tid och beslut. Tillhörighet handlar om behovet av emotionella band till andra 

individer. Kompetens handlar om att kunna prestera på topp och öva på sina färdigheter. SDT 

fokuserar på vilken motivation som dyker upp i olika situationer. Dessutom intresserar man sig 

inom denna teori för vilka krafter som får individen att agera. Deci och Ryan (2000b) delar upp 

motivation i två begrepp, inre och yttre motivation. Inre motivation handlar om att individen 

utför aktiviteter för att denne anser att de är tillfredsställande, roliga och utmanande i sig. Man 

motiveras av egenintresset i uppgiften. Kan jämföras med den högsta nivån på Maslows 

behovstrappa. Yttre motivation betyder att individen motiveras av yttre faktorer såsom 

belöningar och straff. Reeve (2009) skriver att den yttre motivationen kan vara allt från fysiska 

belöningar, uppmärksamhet och lovord. Men det kan även vara irriterande ljud och smärta. Då 

genom att individen utför arbete för att slippa undan ljudet eller smärtan. Individen påverkas av 

de konsekvenser som kommer av att utföra uppgiften och lär av det. Den yttre motivationen 

skapas av människan och miljön som individen befinner sig i och individens uppfattning av 

belöningen/straffet. Deci och Ryan (2000b) menar att individen är född med en grundläggande 

inre motivation men för att individen ska kunna behålla den behövs omständigheter som är rätt 

för individen. Det betyder att omgivningen individen befinner sig i kan antingen öka eller minska 

motivationen. Reeve (2009) menar att en individ som har en bra inre motivation har större 

självkänsla och bättre relationer till sin omgivning. Han menar även att individer med hög inre 

motivation har stor kreativitet, förståelse och intellekt. Enligt Ahl (2004) så har idéerna om inre 

och yttre motivation blivit kvar och fått fäste inom motivationsforskningen.  

Enligt teorierna ovan anser de att motivationen finns hos individen på ett eller annat sätt. Ahl 

(2004) menar dock att man kan välja att se på motivation på ett annat sätt. Ahl menar istället att 

vi ska se motivation ur ett socialt perspektiv. Hon vill att vi ska se motivation som ett relationellt 

begrepp. Hon menar att det är så det används i samhället. Man är alltid motiverad eller 

omotiverad i relation till något. Hon tar även upp exemplet att det är sällan individen som gör 

något den vill som motivationsproblemen uppstår. Utan det är när individ 1 vill att individ 2 ska 

utföra något och individ 2 inte vill det som motivationsproblem skapas. Det uppstår i relation 

mellan de två individerna. Det kan även ske med en inre relation till sig själv. Hon menar även att 

om man väljer att se på motivationsbegreppet som något relationellt så inkluderar man både de 

som anses ha problem och de som formulerar problemet. Man får en större helhetsbild. Jenner 

(2004) går in på samma linje, han anser att man bör se motivation som något som beror på det 

bemötande man får och de erfarenheter man har med sig. Han tar upp Pygmalioneffekten som 

uppkom av omfattande forskning på 1960-talet. Där man konstaterade att förväntningar fyller en 

viktig funktion kring motivation. Positiva förväntningar från sig själv och omgivningen skapar 

goda resultat. Även Säljö (2000) menar att handlingar och kunskap kan relateras till situationen 

och sammanhanget. Han menar att motivation kan uppnås när individen känner meningsfullhet i 

de egna aktiviteterna. Utifrån Vygotskys (1995) tankar är motivation och hur man kan uppnå det 

ett av de grundläggande begreppen i den sociokulturella teorin. Han menar att allt lärande, all 

utveckling har sin grund i omgivningen och interaktionen och samarbetet med denna.  

2.1.3 Läraren och motivationen 

Motivation har varit och är ett centralt begrepp i läroplanerna, nu senast i Skolverkets (2011) 

läroplan Lgr11. Det står bland annat att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
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en livslång lust att lära. Men även att läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till 

den egna förmågan.  

Jenner (2004) skriver om hur han anser att motivation är ett begrepp som finns i allt pedagogiskt 

arbete men det är särskilt viktigt i arbetet med individer i svårigheter. Han menar att det handlar 

om bemötande. Enligt honom är motivation inte en egenskap hos en individ utan något som 

skapats av de erfarenheter man haft och det bemötande man haft. Taube (2007) skriver även hon 

om hur självkänslan kan påverkas av omgivningen när det gäller läs- och skrivinlärningen. Hon 

menar att lärarens attityd är både en risk och en möjlighet för att påverka en elevs självförtroende 

i läs- och skrivprocessen. Jenner (2004) menar även om pedagogen inte är den enda faktorn så är 

det en stor del i om insatserna kring en individ kommer att bli positiva eller inte. Han tycker att 

man ska se på det som ett möte med eleven istället för att se något som kan mätas och som ska 

åtgärdas. Men han menar också att i det finns ett måste som pedagog att kunna syna sig själv. 

Vad påverkar en lärares motivation enligt forskningen? Persson (2006) påvisar i 

Arbetslivsinstitutets undersökning att lärares förväntningar på yrket när de börjar som lärare i 

samband med hur det faktiskt blev på riktigt har betydelse för hur nöjd läraren känner sig. När 

klyftan mellan förväntningen och verkligheten blir för stor känner läraren låg trivsel i sitt jobb. 

Fromm och Hagström (2011) skriver att de som arbetar inom skolan ofta har stort engagemang. 

Men även att i motsats till det står den höga arbetsbelastningen, arbetstiderna och känslan av 

bristande resurs. Detta leder enligt rapporten till att engagemanget minskar. Man kan se det i 

relation till Jenners och Ahls tankar om motivation som något som sker i bemötande och skapas i 

relation till något annat i en social kontext. Men man kan även koppla det till Deci och Ryans 

SDT-teori. Gagné och Deci (2005) genomförde en studie, där de utgick från just SDT-teorin. De 

kom fram till att en arbetsmiljö som tog hänsyn till de tre behoven självständighet, tillhörighet 

och kompetens, ökar den inre motivationen hos de anställda. Björneberg och Börjesson (2007) 

genomförde en studie kring lärares motivation där de drog slutsatsen att lärare troligen motiveras 

av möjligheten att hjälpa eleverna och kärleken till dem. Men även att möjligheten att få följa 

elevernas utveckling kunde vara motiverande för lärare. Med andra ord att lärare är individer med 

hög inre motivation. Alam och Farid (2011) å andra sidan kommer i sin studie fram till att 

lärarnas syn på deras löner påverkade undervisningen. Lärarna som var missnöjda med sina löner 

hade sämre undervisningsresultat. Han tar upp fyra faktorer som påverkar lärares motivation. 

Lönen, social status, självförtroende och belöning vid visat resultat. Men hur hänger det ihop? 

Björnberg och Börjesson (2007) har en idé. De anser att det är de yttre faktorerna som lockar 

lärare till yrket medan de inre faktorerna har en mer långsiktig effekt på lärarna och deras 

motivation inom organisationen.  

2.2 Läraryrket - Från allvetande till handledande 
Hur ser läraryrket ut i dagens samhälle och hur uppfattar lärare det? I en statlig offentlig 

utredning (SOU 2007:28) menar man att samhället kommer att avspegla sig i skolan. Granström 

(2007) skriver att samhället kan fungerar som en vägvisare. Samhället innehåller värden som är 

olika beroende på samhällets struktur och tidsålder. Detta styr även läraryrket genom att 

samhället avspeglar sig i skolans arbete. Han menar att lärarens roll är att förmedla samhällets 

rådande värden. Enligt Hargreaves (1998) är i dagens samhälle några förmågor samarbete, 

lyhördhet och flexibilitet. Han menar att pedagogers ledarskap i dagens samhälle skulle kunna 

innebära att kunna välja rätt metoder för arbetet med att handleda eleverna till att nå den kunskap 
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de behöver hitta i samhälle. Bergqvist (2007) skriver att lärarens uppdrag har fått en mer 

handledande form på senare år. Hon skriver också att i dagens samhälle är det helt omöjligt att ha 

tillräcklig kunskap. Enligt henne är en av lärarens nya uppgifter att lära eleverna skapa förmågor 

som gör det möjligt för dem att ta sig fram i informationssamhället och hitta den kunskap de 

behöver, precis som Hargreaves skriver. Även Kvale (2007) påpekar detta, läraren är inte längre 

den allvetande utan den handledande. Detta är något som speglar sig i den nya läroplanen. Lgr11 

fokuserar på elevers förmågor, som ofta är av kommunikativ karaktär.  

Johansson (2008) skriver i sin undersökning att media ofta beskriver skolan som en institution 

där alla problem ska lösas utan hänsyn till dess ursprung. Enligt honom är media även snabba att 

finna och rapportera de brister som anses finnas hos lärarna och skolan. Utifrån hans 

undersökning menade lärarna att de kände en stor press från samhället. Hargreaves (1998) menar 

dock att lärarna ställer högre krav på sig själva att skapa god undervisning än vad samhället gör.  

I Skolverkets (2006) rapport lät man lärare som arbetat mer än fem år svara på en fråga om vilka 

arbetsuppgifter som tillkommit och vad det är i arbetet som ökat. Svaren från lärarna var: 

föräldrakontakter, mobbningsproblematik, den individualiserade undervisningen, undervisning av 

elever med särskilda behov, möten och konferenser. Hargreaves (1998) tar även upp att 

dokumentationen har ökat i och med de ökade dokumentationskraven. I Skolverkets (2006) 

rapport lät man även lärarna svara på vad som hade minskat i arbetet. Lärarna svarade där 

kompetensutveckling och kollegialt samarbete. Lärarnas riksförbund gjorde en 

arbetsmiljöundersökning (2002) Bland de arbetsuppgifterna som lärarna ansåg positiva fanns 

undervisning, planering, handledning och projekt. De negativa arbetsuppgifterna var rastvakt, 

känslan av att agera polis, städerska, kurator. Men de tog även upp uppgifter som kopiering och 

samarbete av den sort som upplevs som påtvingat. Hargreaves (1998) skriver mycket om lärarnas 

tid. Han menar att tidsbrist är något som kommit upp hela tiden när han intervjuat lärare till sina 

studier. Enligt honom får tidsbrister får till följd att lärarna har svårt att hinna planera och 

samarbeta och samtala med sina arbetskollegor. Enligt Skolverket (2006) frågade man lärarna om 

tid. Nästan 60 % av de tillfrågade lärarna ansåg sig inte hinna med för- och efterarbete till 

lektionerna inom sin reglerade arbetstid. Strax under hälften ansåg sig inte hinna med att 

samarbeta med kollegorna under arbetstiden och 80 % ansåg att de inte hann med 

kompetensutveckling.  

2.3 Handledning 
Speciallärare och specialpedagog ska enligt högskoleförordningen vara en kvalificerad 

samtalspartner. Men vad innebär det? Sahlin (2006) tar upp handledning som ett redskap som 

specialpedagogen kan använda i sitt arbete, med målet att stärka situationen för elever i 

svårigheter. Grunden till detta ska enligt henne ligga på den inkluderande idén och att 

handledningen kan skapa förändring inom skolans organisation och struktur. Hon menar även att 

man kan se handledning som en sorts översättning. Lärare får möjlighet att samtala om 

undervisningssituationer som de anser problematiska och specialpedagogen kan översätta det till 

läraren och på så sätt skapa meningsfullhet för de metoder som läraren använder och bör 

använda i vissa situationer. Normell (2002) ger olika skäl till varför verksamma i skolan ska ha 

tillgång till handledning. Hon menar att handledning ger möjlighet till reflektion, lärande och är 

meningsskapande, helt i linje med vad Sahlin (2006) skriver. Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2002) skriver att skolledare har ett ansvar för både skolans utveckling och personalens 
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kompetensutveckling. I och med det måste de tillsammans med personalen planera vilka behov 

lärarna har och som utvecklar skolan. De menar att handledning kan vara en del som önskas av 

utvecklingsarbetet. Ahlefeld Nisser (2009) tar i sin avhandling upp relationen mellan rektorer och 

specialpedagoger. Under en av hennes träffar diskuterades exempelvis vikten av att rektor har 

förtroende för specialpedagogen. Detta tyckte specialpedagogerna var ett viktigt kriterium för att 

de ska känna att de gör ett bra jobb. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) skriver vidare 

att rektor har ett ansvar när man inför handledning. Det krävs en aktiv kommunikation mellan 

arbetslag och arbetsledare om vad det innebär med handledning. Annars finns risken att 

handledningen upplevs som påtvingat av rektorn. 

 

Ahlbergs (1999) visar i sina resultat att via handledningen fick lärare möjlighet att tänka över den 

egna undervisningen, få nya idéer och se saker de tidigare inte tänkt på. Dock var det viktigt att 

lärarna själva upplevde dem som meningsfulla för att de skulle skapa utveckling hos lärarna. 

Bladini (2004) visar på två sätt att tala om förändring i de handledande samtalen. Dels genom att 

försöka öppna upp lärarens syn och dels att ge läraren råd. När det handlade om att skapa 

förändring kring en elev använde specialpedagogen av rådgivande diskurs. När det handlade om 

att stimulera lärarens tänk användes en vidgande diskurs. Sahlin (2006) fick i sin studie fram av 

sina informanter att de ansåg att en handledare ska kunna uppmuntra till förändring, både hos 

personen och i arbetet. Men även att kunna uppmuntra till bemötande och kommunikation med 

eleverna. De ansåg att en handledare måste vara lyhörd och engagerad i handledningen. Normell 

(2002) menar att handledaren ska ses som en ledare som ska underlätta för den handledda att 

reflektera över sitt arbete och även hålla i samtalets struktur.  

2.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 
Forskarna anser att motivationsbegreppet är mångbottnat och dess definition ändrar sig beroende 

på vilken forskare som definierar och vilken människosyn som denne har. En modell som färgat 

många andra teorier är Maslows behovstrappa. Han menar att för att känna motivation måste 

vissa behov tillfredsställas. En teori som skapats utifrån den är SDT. Den har använts flitigt i 

olika studier kring lärares motivation. Istället för att se motivation något mätbart kan begreppet 

även ses som ett relationellt begrepp, att det skapas i relation till något. Forskningen kring lärares 

motivation har fokuserat mest på vad som påverkar den. Flera forskare har utgått ifrån SDT och 

kommit fram till att arbetsmiljön spelar en stor roll. Andra undersökningar har kommit fram till 

att förväntningar på yrket och arbetsbelastning minskar motivationen. En annan studie fann att 

lönen var en faktor som påverkade motivationen.  

Lärares arbete har ändrats i takt med att samhället ändrar sig. Arbetet har fått en mer 

handledande form på senare år i samband med att samhället skiftat form till ett 

informationssamhälle. Lärarens nya uppgift är att lära eleverna utveckla förmågor som gör att de 

kan ta sig fram i samhället och hitta den kunskap de behöver. I skolan har även arbetsuppgifterna 

ändrats, dokumentation, föräldrakontakter, möten och konferenser var en del av sådant som 

lärare anser har ökat.  

Speciallärare och specialpedagog ska enligt högskoleförordningens bilaga 2 (2007) vara en 

kvalificerad samtalspartner. Forskning visar att via handledningen fick lärare möjlighet att tänka 

över den egna undervisningen, få nya idéer och se saker de tidigare inte tänkt på. Dock var det 

viktigt att lärarna själva upplevde dem som meningsfulla för att de skulle skapa utveckling hos 
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lärarna. Hur kan specialpedagog arbeta med läraren och dennes motivation, för att i 

förlängningen skapa skolutveckling? Påverkar synen på motivation hur specialpedagogers arbete 

med lärares motivation beroende på hur specialpedagogen ser på det?  

2.5 Frågeställningar  
Utifrån syftet och forskningsöversikten kommer jag använda följande frågeställningar.  

 Hur uppfattar specialpedagoger begreppet motivation? 

 Hur beskriver specialpedagoger sitt arbete med lärares motivation i arbetet med elever i 

läs- och skrivsvårigheter? 
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3. Teoretisk ansats  

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom den teoretiska ansats jag valt för min studie. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt det sociokulturella perspektivet som 

teoretisk ansats. Genom det sociokulturella perspektivet kan jag se motivation som ett relationellt 

begrepp. Säljö (2000) menar att det sociokulturella perspektivet grundar sig i att människan inte 

lever i en objektiv och platt verklighet, utan individens sätt att se och uppfatta omgivningen är 

resultatet av interaktion och verksamhet i omgivningen. Utgångspunkten är att läraren måste vara 

intresserad av hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser 

eller redskap som man kallar det. Strandberg (2006) skriver att det sociokulturella perspektivet 

betonar lärandet som en aktiv process som relaterar till andra individer. Processen sker i ett 

kulturellt sammanhang. Även Dysthe (2003) skriver att lärande har med relationer att göra. 

Lärandet sker genom att man deltar och samspelar. Hon menar även att omgivningen och den 

miljö individen befinner sig i påverkar om denne blir motiverad att lära sig eller inte. Med det 

menar hon att om den omgivning som individen är en del av inte ser kunskap som något viktigt 

blir individen inte motiverad att lära sig. Inom det sociokulturella perspektivet finns flera centrala 

begrepp. 

3.1.1 Redskap 

Med begreppet redskap menar det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2000) de resurser som 

individen använder för att förstå omvärlden och för att finnas i den. De kan vara både fysiska och 

intellektuella. De fysiska redskapen är de verktyg, teknologi, fortskaffningsmedel mm som finns i 

vår kultur. Det kan vara miniräknare, bil, dator. De intellektuella redskapen kan vara matematiska 

formler, läsning och skrivning. De båda varianterna av redskap går in i varandra och utifrån det så 

har Säljö visat på tre samverkande delar som man kan använda för att se på världen ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  

1. Utveckling och användning av intellektuella redskap 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap 

3. De sätt som individer utvecklat för samarbete och kommunikation i olika verksamheter.  

 

Enligt Vygotskij (1999)  är att skapa miljöer som ger möjlighet att ta del av och använda olika 

redskap är en viktig uppgift hos en pedagog enligt det sociokulurella perspektivet.  Att få tillgång 

till nya redskap förändrar hur en individ ser och uppfattar omvärlden.  

3.1.2 Språket 

Enligt Dysthe (2003) är språket det största redskapet. I och med att det sociala samspelet vara en 

grund för lärande och utveckling blir språket det viktigaste redskapet. Det talade språk är ett 

intellektuellt redskap och skriftspråket är ett fysiskt redskap. Språket och kommunikationen är 

grunden för lärandet. Genom att samtala och lyssna tar individen del av kunskapen och då skapas 

lärande. Säljö (2000) menar att tänkandet kan vara en händelse mellan människor i ett samtal. 

Genom att diskutera ett problem och hur det skall lösas, kan man tillsammans komma fram till 

en lösning och lära sig lösa liknande problem. Språkets viktigaste funktion är enligt Vygotskij 

(1999) att vara kommunikativ länk till en annat intellektuellt redskap, nämligen tänkandet. Han 

menar att utan språket finns inte de redskap som behövs för att kunna ta till sig ny kunskap.  
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3.1.3 Mediering 

Enligt Säljö (2000) är ett annat centralt begrepp är mediering. Mediering är bron mellan 

människor och omvärlden. Mediering är hur individen förtolkar världen genom sina redskap och 

genom samspel med andra människor. Individens uppfattning om världen är med andra ord 

beroende av den kultur som denne verkar och lever i. Det betyder att det sätt som individen 

interagerar på och förhåller sig till omvärlden kan se olika ut beroende på vilka uppsättning av 

redskap kulturen innehåller. I förordet till Vygotsky (1999) skriver Lindqvist att Vygotsky ser på 

kunskapsprocessen, hur individen lär sig, som en form av mediering.  

3.1.4 Proximal utvecklingszon  

Ett tredje centralt begrepp är proximal utvecklingszon. Vygotskij (1995) menar att i sociala 

samspel mellan indvider skapas utvecklingszoner. Utvecklingszonen kan ses som området mellan 

vad en person kan prestera på egen hand och vad samma person kan prestera med hjälp av eller i 

samarbete med någon som har större kunskap. Med hjälp av en kompetent samspelspartner kan 

indviden lära sig något denne inte klarade av innan. En indvid kan alltså alltid lära sig mer genom 

undervisning än vad denne kan lära sig på egen hand.  Säljö (2000) tolkar detta som att vi är 

beroende av ett samspel med andra för att utvecklas. Säljö kallar detta stöd för kommunikativ 

stötta. Den kommunikativa stöttan hjälper individen vidare till nästa utvecklingszon. Vygotsky 

(1999) menar att det är när kunskapen är relevant och meningsfull som den kan bygga vidare på 

individens tidigare kunskap. Det är där den proximala utvecklingszonen finns.    
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4. Metod  
I det här kapitlet går jag igenom valet av metod. Planering och genomförande av studien samt 

bearbetning av materialet. Jag går även igenom forskningsetiska överväganden och studiens 

giltighet och tillförlitlighet.   

4.1 Val av metod 
Eftersom syftet med studien är att studera specialpedagogers beskrivningar avhur de arbetar med 

lärares motivation gjorde jag valet att använda kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale (2007) tar en 

kvalitativ undersökning avstamp i samtalet. Den kvalitativa intervjun utgår från den intervjuades 

liv genom att intervjun handlar om det som den intervjuade upplever.  

4.2 Urval 
Jag har använt ett subjektivt urval. Subjektivt urval innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att 

forskaren själv avgör vilka som ska ingå i undersökningen. Jag hade från början tänkt intervjua 

både speciallärare och specialpedagoger. Men det visade sig svårt att hitta speciallärare som hade 

handledning och arbete med lärare i sina arbetsuppgifter så jag valde att endast fokusera på 

specialpedagoger. Urvalet av undersökningspersonerna är gjort med följande kriterier:  

• De skulle vara utbildade specialpedagoger.  

• De skulle arbeta som specialpedagog inom grundskolan.  

I första hand kontaktades specialpedagoger i närliggande kommuner som hade möjlighet att delta 

och var intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter. Även specialpedagoger i resten av 

länet kontaktades då många av de specialpedagoger jag kontaktade inte ville vara med i studien. 

4.3 Intervjuguiden  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innehåller en halvstrukturerad intervjuguide en översikt över 

vad som ska avhandlas och förslag till frågor. Jag började med att utifrån mina frågeställningar i 

syftet ta fram relevanta intervjufrågor. Jag avgjorde frågornas relevans för studien genom att hela 

tiden kontinuerligt stämma av dem mot mitt syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkmann 

menar vidare att intervjufrågorna bör vara korta och enkla och lätta att förstå. Jag skrev ut en 

ordningsföljd i guiden men under intervjuernas gång så hamnade frågorna ibland i olika ordning 

beroende på vart intervjun tog oss. Kvale och Brinkmann menar att det är upp till forskaren att 

bestämma hur strikt guiden ska följas. Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att det är en av 

fördelarna med kvalitativa studier.  Intervjuguiden finns med som bilaga (1) längst bak i arbetet.  

4.4 Genomförande 
Intervjuerna har genomförts som halvstrukturerade enligt Kvales och Brinkmanns (2009) 

beskrivning. Kvale och Brinkmann menar att halvstrukturerad intervju ger struktur samtidigt som 

den ger möjlighet till flexibilitet. Genom detta har forskaren möjlighet att hitta nyanser och 

fördjupa sig i informantens tankar och åsikter.  Jag har även tagit hjälp av de fem regler som 

Zetterqvist och Ahrne (2011) tar upp.  

1. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt och vänligt men intelligent 

reflekterande sätt.  



12 
 

2. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska förmaningar. 

3. Intervjuaren ska inte gräla/argumentera med den som talar. 

4. Intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet. 

5. Intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden. De kan vara för 

att hjälpa intervjupersonen på olika sätt eller leda diskussionen till ett ämne som glömts 

bort.  

Jag valde att spela in intervjuerna eftersom jag ville lägga allt fokus på att vara närvarande i 

samtalet och lyssna aktivt. Kvale och Brinkmanns (2009) menar att det underlättar för 

intervjuaren då allt fokus kan ligga på att koncentrera sig på den intervjusituationen, vad som 

händer i rummet och samtalet i sin helhet. I en kvalitativ intervju kan forskaren ta tillvara både 

det som sägs och på vilket sätt det sägs. De menar att inspelad data ger möjlighet att under 

analysarbetet kunna gå tillbaka till det som sagts. Till att börja med utförde jag en provintervju för 

att justera och utforma de grundläggande frågorna till den slutgiltiga intervjun. Provintervjun gav 

mig en känsla för intervjusituationen och möjlighet till övning, något som kom till nytta vid de 

andra intervjuerna. Kvale (2007) anser att man genom provintervjuer kan öka kvaliteten på de 

intervjuerna man genomför senare, bland annat för att intervjuarens förmåga att skapa ett 

samspel förbättras.  

För att hitta specialpedagoger som ville vara med i min studie kontaktades de via mail först men 

även via telefon. Flera av de specialpedagoger jag kontaktade tackade nej till deltagande av 

tidsbrist och att de inte ansåg sig kunna tillföra studien något. Vid kontakt berättade jag kort om 

mig själv och syftet med studien. Jag poängterade att deltagande var frivilligt och att jag var den 

enda som hade tillgång till materialet. De sju specialpedagoger som var positiva till att bli 

intervjuade bestämde jag tid med. Samtycket skedde skriftligt via mail. Vid samtliga intervjuer 

utfördes intervjun på deras skolor. Specialpedagogerna godkände innan intervjun att jag fick 

intervjua dem och att jag spelade in intervjuerna och de informerades om ungefär hur lång tid 

intervjun skulle ta. 

Jag poängterade även innan intervjuerna att deltagande var frivilligt och anonymt.  Intervjuerna 

genomfördes inom en period på två veckor. Tiden för varje intervjutillfälle varade cirka 40 

minuter. 

 

Under studiens genomförande framkom att två specialpedagoger inte hade tid att delta i 

intervjuerna och istället svarade de på intervjufrågorna via mail. Under bearbetning fann jag att 

dessa intervjuer inte höll den kvalitet jag önskade och därför har jag uteslutit dem från 

resultatbearbetningen. Anledningen var att jag inte upplevde att de gav tillräcklig information och 

jag upplevde svaren som tillrättalagda för mina frågor. Jag ansåg heller inte att det fanns något 

djup i svaren jag fått.  

4.5 Bearbetning av materialet 
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns ingen bestämd metod för hur man ska bearbeta en 

kvalitativ studie. Varje studie kräver sin egen bearbetningsmetod. Jag valde teoretisk tolkning som 

intervjuanalys, som av Kvale och Brinkmann (2009) beskrivs som en teoretiskt präglad tolkning. 
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De skriver vidare att genom intervjuanalys som teoretisk tolkning kan forskaren gå igenom sina 

intervjuer flera gånger, reflektera över intressanta teman och skriva ner tolkningar utan att 

använda någon speciell metod eller teknik. Den teori jag valt att analysera från är sociokulturellt 

perspektiv. Jag har valt att använda mitt teoretiska perspektiv och dess begrepp som grunden i 

analysarbetet. I analysarbetet har jag varvat mellan att söka teman i det empiriska materialet och 

analysera med sociokulturella begrepp, vilket kan ses typiskt för teoretisk tolkning som 

analysmetod då Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är en ad hoc-metod. Enligt dem så 

kan en ad hoc-metod vara att lägga märke till mönster och teman, se rimligheten och ställa samman. 

Genom att göra så kan forskaren se vad som hör ihop med vad.  

 

Jag transkriberade de fem intervjuerna. Jag valde full transkribering för att kunna se alla 

vändningar och händelser i intervjuerna och för att kunna följa både mina och lärarnas 

tankegångar. Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att forskaren nästan alltid behöver hela 

intervjun till sin analys. Som exempel på anledningar tar de upp att hitta teman och att kunna 

”lyssna mellan raderna”. Transkriberingen skedde inom några dagar efter intervjun för att kunna 

ha samtalet färskt i minnet. Jag valde att avidentifiera materialet direkt efter intervjun. Jag 

färgkodade texten och gav specialpedagogerna en bokstav som fiktiva namn. Jag började med att 

dela upp svaren i olika dokument utifrån mina intervjufrågor. Jag läste sedan igenom 

transkriberingarna upprepade gånger och försökte hitta teman att analysera ifrån. Jag började 

utifrån mina läsningar av materialet med att skriva ut två teman som speglade mina 

frågeställningar. Första temat var hur specialpedagogerna ser på begreppet motivation. Utifrån 

det temat hittade jag två underteman Motivation som begrepp och lärares motivation. Mitt andra tema 

var hur specialpedagogerna arbetar med lärares motivation. De två underteman jag hittade under 

det temat var vägen in och fria tyglar.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
I min studie använde jag mig av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

Individskyddskravet visar på samhällets krav på att samhällsmedlemmarna inte utsätts för fysisk 

eller psykisk skada eller kränkning. Vidare under det kravet finns informationskravet som anvisar 

att forskaren ska informera deltagarna om syftet, genomförande och vad forskningen kan bidra 

med men även hur resultatet kommer att göras offentligt. Det är även ett krav att informera 

deltagarna om deras uppgift i studien och om de villkor som gäller för deras deltagande och att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär just det att 

deltagarna har möjlighet att välja om de ska medverka. Konfidentialitetskravet visar att 

deltagarnas uppgifter ska hållas konfidentiella. Nyttjandekravet ställer krav på att de uppgifter 

som samlas in om deltagarna endast får användas i forskningssyfte. 

Vid första kontakten informerades specialpedagogerna om studiens syfte och genomförande. De 

blev även informerade om att deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när 

som helst. Vidare informerades de om att materialet är konfidentiellt och att endast jag har 

tillgång till materialet. De uppgifter som framkommit i studien har endast använts i 

forskningssyfte. Flera specialpedagoger framförde en önskan om att få läsa den färdiga uppsatsen, 

det kommer de naturligtvis att få göra. Samtycket inhämtades via mail.  



14 
 

4.7 Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Larsson (2000) menar att begreppen giltighet och tillförlitlighet och överförbarhet passar bättre 

för kvalitativ forskning istället för validitet, reabilitet och generaliserbarhet. 

Begreppet giltighet handlar om hur sanna resultaten är. Undersöker jag det som jag hade för 

avsikt att undersöka? Hällgren Graneheim och Lundman (2008) menar att valet av deltagare är 

viktigt för studiens giltighet. De tar även upp att presentera citat i resultaten som en metod. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att forskaren har reflekterat över sin förförståelse, 

fördomar och tolkningar. I intervjusituationerna kan jag aldrig se mig som objektiv. Min 

förförståelse kommer att påverka mina tolkningar. Därför har jag valt att visa på mina tolkningar 

genom citat från intervjuerna. Jag har även valt att skriva ett kort avsnitt om min förförståelse. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att gör forskaren det så visar denne på en medvetenhet kring 

vad som påverkar studiens resultat.  

 

Kan en annan forskare komma fram till samma resultat? Tillförlitlighet innebär bland annat enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) hur de intervjuade kan ändra sina svar under intervjun och hur de 

kan ge olika svar till olika personer. Det kan ses som att den intervjuade inte nödvändigtvis ger 

samma svar som skulle ges i en annan situation eller annan dag. Det är inte heller säkert att den 

intervjuade skulle svara på samma sätt vid en annan intervjuare. Utifrån det har jag har ingen 

önskan om att påvisa slutgiltiga svar utan mer visa på möjliga tolkningar. Studien visar på fem 

specialpedagogers syn på motivation och hur de beskriver sitt arbete med lärares motivation. Jag 

har under studiens gång strävat efter att hålla ett kritiskt förhållningssätt. Min rapport och delar 

av min data har under studiens gång granskats av flera personer, däribland min handledare. 

Studien är tidsmässigt begränsat vilket påverkar slutresultatet. Jag hade som ambition att intervjua 

fler än fem specialpedagoger men under den tidsbegränsning som fanns lyckades jag bara hitta sju 

stycken som ville bli intervjuade. Två av dessa svarade på mina frågor via mail men jag valde att 

plocka bort dessa ur min studie på grund av att jag inte upplevde att de gav tillräcklig information 

och jag upplevde svaren som tillrättalagda för mina frågor. 

 

Enligt Hällgren Graneheim och Lundman (2008) handlar överförbarheten hur resultaten kan 

överföras till andra situationer och grupper. Studiens omfattning talar emot ett överförbart 

resultat eftersom studien endast innehåller medverkan från ett fåtal intervjupersoner. 

4.7.1  Min förförståelse 

Jag är utbildad lärare för yngre barn med inriktning svenska. Jag tog min examen 2005. Under 

mina år som lärare har jag flyttar runt mycket mellan kommunens skolor och på så sätt träffat 

många elever och lärarkollegor. Min förförståelse är förknippad med de kollegor jag träffat som 

alla gjort ett bra jobb men haft olika sätt att arbeta och bemöta elever. Jag har även sett olika 

nivåer av motivation till arbetet och olika delar av arbetet. Min förförståelse är även kopplad till 

min egen motivation och mitt eget arbete i skolan. Jag har märkt hur min egen motivation ändrats 

vid olika arbetsuppgifter, stress, olika skolor, vissa elever och har själv känt att det påverkat mitt 

arbete på olika sätt.  
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5. Resultat 
Här kommer jag gå igenom studiens resultat och analys av min data. 

5.1 Syftet  
Syftet med studien att studera hur specialpedagoger beskriver sitt arbete med lärares motivation. 

Fokus i studien ligger på arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  

Utifrån syftet har jag kommit fram till följande frågeställningar.  

 Hur uppfattar specialpedagoger begreppet motivation? 

 Hur beskriver specialpedagoger sitt arbete med lärares motivation i arbetet med elever i 

läs- och skrivsvårigheter? 

5.2 Specialpedagogerna  
Jag intervjuade fem specialpedagoger. Jag har gett dem ett fiktivt namn i form av en bokstav, A-

E.  

 Specialpedagog A arbetar på ett högstadium. Hon är låg- och mellanstadielärare i grunden. 

Hon tog sin lärarexamen på 1990-talet. Hon tog sin specialpedagogexamen på 200-talet.  

 Specialpedagog B arbetar på låg- och mellanstadiet. Hon är förskolelärare i grunden. Tog 

förskollärarexamen på 1990-talet. Hon tog sin specialpedagogexamen på 2000-talet.  

 Specialpedagog C arbetar på ett högstadium. Hon är gymnasielärare i grunden. Hon tog sin 

lärarexamen på 2000-talet. Hon tog sin specialpedagogexamen på 2000-talet.  

 Specialpedagog D arbetar på låg- och mellanstadiet. Hon är grundskolelärare i grunden. Hon 

tog sin lärarexamen på 1970-talet. Hon tog sin specialpedagogexamen på 1990-talet.  

 Specialpedagog E arbetar på låg- och mellanstadiet. Hon är mellanstadielärare i grunden. 

Hon tog sin lärarexamen på 1970-talet. Hon tog sin specialpedagogexamen på 1990-talet.  

5.3 Synen på motivation 
Begreppet motivation är mångfacetterat enligt forskningsöversikten. Hur ser specialpedagogerna 

på begreppet? Finns det en samsyn eller har de olika uppfattningar om vad motivation är?    

5.3.1 Motivation som begrepp   

Samtliga specialpedagoger har en idé om att motivation skapas inom en person men att det går 

att påverka med yttre påverkan. Men sen går tankarna isär kring hur de väljer att se på begreppet 

motivation.  

Specialpedagog C pratade specifikt om inre och yttre motivation som en del av begreppet. Hon 

pratar om att man måste arbeta på ett sådant sätt så att motivationen kommer inifrån. Hon 

värderar den inre motivationen högre och menar att den yttre motivationen inte är hållbar i 

längden. Hon säger såhär: 

Ja jag vet ju att det finns båda delar. Och att vi kan påverka det yttre men det är inte lika bra som 

när det kommer inifrån. När det kommer utifrån så blir det inte lika bra och inte lika ihållande. Så 

det är, man måste jobba med eleverna så det kommer inifrån, samma sak med lärarna. Är det. 

(specialpedagog C) 
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Specialpedagog D och E tog upp begreppet motivation som förenat med lust, en vilja att arbeta. 

Att själva valet av yrke skulle innehålla en hög motivation. En individ som vill bli lärare enligt 

detta synsätt skulle alltså ligga högt i Maslows behovstrappa. Man kan även se det som att det är 

en individ som har hög inre motivation till den verksamhet som läraryrket innehåller. 

Specialpedagog D utrycker sig så här:  

mmm… jag tänker man brinner för sitt ämne, man brinner för sitt yrke, brinner för att vara 

pedagog (specialpedagog D) 

specialpedagog E säger att: 

jamen jag tänker ju på lusten att vilja, tänker jag. Att jag vill, att jag tänker vidare, att vilja arbeta på. 

(specialpedagog E) 

Specialpedagog A såg det som att ha ett mål att sträva mot, där brist på motivation då indikerar 

att det finns ett hinder som stoppar upp resan mot målet. Jag tolkar det som att motivation 

skapas i relation till ett tydligt mål att sträva mot, där individen själv tydligt kan se vägen dit och 

har de nödvändiga redskapen att nå dit. Motivation skapas då arbetsuppgifterna är rätt anpassade 

till förutsättningarna hos individens förmåga att klara av dem, vilket i sin tur kan länkas till 

utvecklingszonen och att ge de rätta redskapen för att skapa motivation. Specialpedagog A säger 

såhär i intervjun: 

Å, hm det första ordet som dyker upp är ju lust. Men när jag tänker efter så är det inte riktigt det 

samma sak. Men lust ger motivation, men det behöver inte alltid vara lustdrivet. Utan mer att ha ett 

mål att sträva mot. Många gånger när man säger att eleven inte är motiverad så när man tittar mer på 

djupet så är det ofta nån svårighet som ligger i vägen. Så många gånger kan man säga att inte ha 

motivation är ibland att inte kunna på nått vis. (specialpedagog A) 

Specialpedagogerna B, C, D förknippade begreppet motivation till kunskap och meningsfullhet i 

det individen gör. Bristen på motivation kan bero på att läraren är osäker på vilka förväntningar 

som finns på arbetet som utförs och att läraren inte förstår varför vissa aktiviteter eller uppgifter 

ska utföras. Motivation skapas i relation till förståelse och meningsskapande aktiviteter. Kunskap 

skulle då kunna ses som ett medierande redskap. Men kanske även samtal för att skapa mening i 

det arbete som ska göras. Även här tolkar jag in det som att för att skapa motivation behöver 

specialpedagogen finna lärarens utvecklingszon och genom redskapet kunskap skapa stöttor och 

stöd för att läraren ska komma vidare. Detta utrycktes av specialpedagog B såhär:   

Motivation ökar väl med vitsen att förstå varför, hm det är väl kanske där man känner att jag har 

mer kunskap om saker och ting och då är det ju mitt jobb att förmedla det till lärarna och det är inte 

alltid så lätt. För det är ju en balansgång. (specialpedagog B) 

Specialpedagog C säger såhär: 

olika lärare har olika approach, men någonstans villa jag ändå tro att det handlar om en osäkerhet, 

att veta hur man ska anpassa o varför eleven inte tar till sig. Jag tror inte att det är nått omöjligt fall 

men om man, det handlar mer om en osäkerhet, den osäkerheten kan vara… får man göra såhär? 

Det är inte rättvist mot övriga. En åsikt man möter hos en del lärare. Hm varför ska den få mycket 

mer tid? Då har jag många fler som skulle få ett bättre resultat om de fick mer tid. Så det är en grej.  

Då vill jag gärna tro att det handlar om… Först oförståelse, man kan för lite om handikappet. Men 

också rädsla, får jag verkligen göra såhär? (specialpedagog C) 



17 
 

Specialpedagog D utrycker det flera gånger.  

ja självklart, man måste ha förståelse och kunskap… lärarens kunskap, om man inte vet om det så 

bryr man sig inte om det, vet man inte vad läs och skrivsvårigheter är så kan man inte begära 

heller… det är ju det som är så viktigt… och som varit en av mina uppgifter också… att sprida den 

här kunskapen bland lärarna… (specialpedagog D) 

Jag personligen har en stark tro på kunskap, hur den ändrar vårt tänkande. Bara läraren får kunskap 

om vad läs- och skrivsvårigheter… Dyslexi är, först då kan man diskutera och ändra. 

(specialpedagog D) 

Specialpedagog E tog upp hur hon såg på att motivationen kan skapas i relation till eleverna och 

kollegorna. Hon såg det som att man speglar och blir speglad av de individer man möter och det 

påverkar en. Men också tryggheten och samarbetet mellan kollegor. Jag tolkar det som att 

motivation skapas i relation med andra men också i relation med att medvetandegöra sig själv i 

relation till andras motivation. För att kunna påverka en annan individs motivation måste 

individen börja med sig själv. Utifrån det sociokulturella perspektivet påverkar den omgivning 

som individen är en del av. Anser inte omgivningen att kunskap som något viktigt blir individen 

inte motiverad att lära sig. Jag tolkar att genom att se motivation ur det perspektivet blir 

specialpedagogen, rektor och lärarkollegiet viktiga i hur redskap används i arbetet med 

motivation. Specialpedagog E uttrycker sig såhär: 

Han beskrev det som så, att de vanliga eleverna får du ju kraft från, de speglar ditt lärarjobb, men de 

här eleverna som hela tiden säger nej nej nej, det får du ju inget ifrån, de tar ju istället av dig. Då är 

det jätteviktigt med kollegor att gå till. Eller handledning. Att bli speglad av någon annan än den 

eleven, det tar så mycket att du kan känna dig som e misslyckad lärare och då behöver du blir 

speglad av någon annan. (specialpedagog E) 

5.3.2 Lärarens motivation  

Alla specialpedagogerna var överens om att motivationen spelar roll för lärarens arbete med 

elever, speciellt tydligt i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta uttrycktes av 

Specialpedagog B såhär: 

Alltså, det här med läsning/…/ så det är rätt så avgörande för framtiden att du får de här 

hjälpmedlen och att läraren har en positiv syn och uppmuntrar och ger feedback… verkligen! 

(specialpedagog B) 

Flera påpekade hur viktig läraren är för elevens utveckling. De flesta tyckte dock att en lärare nog 

kan göra ett bra arbete även om denne inte gör sitt bästa, med referens till att alla människor inte 

kan vara på topp jämt. Specialpedagog A menar att: 

Ingen människa är på topp jämt, vi måste få ha låga perioder ibland. Förmodligen kan vi göra ett bra 

jobb rent ämnesmässigt. Det tvivlar jag inte på att vi kan. Men det blir svårare att fånga eleven på 

det här engagemangsplanet om du förstår vad jag menar. (specialpedagog A) 

Samtliga specialpedagoger poängterar att det inte är så ofta de träffar på helt omotiverade lärare. 

Dock kommer det fram senare i samtliga intervjuer att de ser en skillnad i hur olika lärare är 

motiverade, bemöter elever och visar engagemang. Men även att lärarna kanske har lägre 

motivation kring vissa uppgifter, som exempel kom åtgärdsprogram fram i intervjuerna med 

specialpedagog A, B, C och E. Även där kan kunskap ses som ett medierande redskap. 

Specialpedagogen kan skapa förutsättningar för motivation kring uppgiften genom att ge läraren 
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kunskap om varför uppgiften ska göras och vad som är bra med det. Specialpedagog A uttryckte 

det såhär: 

 Jo, det är skillnad det är det. Men just, de är ju motiverade, de älskar det de håller på med. Sen kan 

det ju va att, alla är ju inte lika motiverade att upprätta ett åtgärdsprogram.  T ex. Eller att följa upp 

och utvärdera. Där kommer jag in och hjälpa dom se vinsten med det. (specialpedagog A) 

Sammanfattningsvis så tolkar jag det som att begreppet motivation är enligt specialpedagogerna 

mångfacetterat. Flera kopplar det till lust och meningskapande aktiviteter, några kopplar det till 

mål och kunskap kring det individen gör. Även att motivation skapas i relation till andra togs upp. 

Samtliga specialpedagoger ansåg att lärarens motivation är viktig och att den spelar roll genom att 

läraren påverkar eleven och omgivningen. Har läraren en positiv syn på elevens lärande ges större 

möjligheter för eleven. Samtliga menade att det sällan handlar om en helt omotiverad lärare utan 

mer brist på motivation kring speciella uppgifter.  

5.4  Arbetet med lärares motivation 
Ett hinder i lärmiljön kan vara lärarens motivation. Men det kan även vara en möjlighet. Lärarens 

motivation påverkar elevens prestationer. Specialpedagogerna har olika uppfattning om 

begreppet motivation, men hur beskriver de sitt arbete med lärares motivation? Finns det en 

samsyn där?   

5.4.1 Vägen in  

Samtliga specialpedagoger tar upp handledning och samtal som ett sätt de använder för att hitta 

en väg in till att arbeta med lärares motivation. Ingen av specialpedagogerna ansåg att de aktivt 

arbetade med lärarnas motivation som primär uppgift men under intervjuerna kom det fram att 

det sker som en del i andra problemlösande arbeten t.ex. handledning kring en elev eller 

klasrumssituation. Jag tolkar det som att handledningen kring en elev kan bli en väg in att arbeta 

med lärarens motivation. Detta uttrycktes på följande sätt:  

För grejen är det. Jag har nog inte gått in i en sån handledning där det har varit uttalat att det är det 

som är problemet. Eller målet. Men sen har det kommit med. Målet har mer varit, hur ska vi jobba 

kring den här eleven, hur ska vi lösa situationen?  Under tiden där när man diskuterar vad är 

svårigheterna, hur yttrar det sig, hur kan vi gå vidare? Så kommer, väcker man intresset hos läraren 

och man ser hur deras tankar väcks och de kommer med idéer. Så det kommer med på köpet. Fast 

det är inte det uttalade som vi gick in i. (specialpedagog A) 

Det är ju såklart jag har handlett lärare också kring de här frågorna, pratar mycket om 

förhållningssätt om nu det är motivation. Men jag tror på kunskaperna o så såklart ska man vara en 

god människa i skolans värld, att vara en kärleksfull människa. (specialpedagog D) 

Specialpedagog A och B tog upp vikten av att möta läraren på rätt nivå och kunna läsa av lärarens 

känslor och sätt att se på saken för att kunna motivera dem. Jag tolkar det som att de menar att 

hitta lärarens utvecklingszon och bli stödet som krävs för att läraren ska utvecklas. De tar båda 

upp att det är viktigt att bemöta läraren på samma sätt som en elev. Att inte mästra läraren utan 

försöka hitta rätt väg att skapa förutsättningar. Även här tolkar jag det som att gå in via 

elevperspektivet kan vara ett sätt att nå läraren och kunna prata om lärarens motivation. 

specialpedagog A och B säger såhär:  

Man får tänka på hur jag närmar mig den personen så den inte upplever att jaha här kommer dom 

igen och tror att vi inte har nått annat att göra. Man får inte… man vinner egentligen ingenting på 
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att gå in och säga. Du ska göra såhär. du måste återigen möta, i det här fallet, den vuxna där den är.  

Lyssna på den. Så försöker nog jag göra.  O va lyhörd. Att dom inte ska känna att jag är förmer och 

kommer, och ta in att läraren har en jobbig situation, för det har den tydligt. Diskutera, hur kan vi 

göra det mindre jobbigt då, och samtidigt ha elevperspektivet. Mmm lyhördheten igen. Precis som 

med eleverna. (specialpedagog A) 

ja men sen det där du är inne på, det beror ju på hur man säger det också, jag skulle ju kunna säga 

någonting och det skulle bli helt fel, hemskt, jobbigt å ja katastrof, så en måste ju känna in, hur jag 

kan bemöta varje lärare, precis som läraren ska bemöta varje elev. (specialpedagog B) 

Specialpedagog C tog upp ett exempel på hur hon arbetar med en specifik lärares motivation. 

Hon kallar det att gå in bakvägen för att finna lärarens utvecklingszon och vad som behövs för 

att utveckla läraren och skapa möjligheter för att denne ska känna motivation. Hon skapar 

förutsättningar för att läraren ska börja känna motivation, till i det här fallet anpassningar för 

eleverna med svårigheter, genom att vara lyhörd och guida läraren fram till för uppgiften 

värdefull kunskap. Hon har även genom den befintliga organisationen stöd i att hjälpa läraren 

vidare genom att lärarkollegorna är engagerade i att läraren ska ”passa” in i arbetsklimatet. Det 

hänger ihop med det som specialpedagog E tog upp om hur hon såg på att motivationen kan 

skapas i relation till eleverna och kollegorna. Hon såg det som att man speglar och blir speglad av 

de individer man möter och det påverkar en. Men också tryggheten och samarbetet mellan 

kollegor. Jag tolkar det som att lärarkollegiet blir ett viktigt stöd både för läraren och för 

specialpedagogen. Jag tolkar det även som att specialpedagog C blir en stötta i att hjälpa läraren 

lära sig använda nya redskap i form av anpassningar för elever. Detta uttrycktes i följande samtal:  

Då har jag försökt vem är det i personalen som har svårt, så vi har en ny lärare, han är inte 

nyutbildad men ny hit, o det märks ju, han kommer från en annan kultur där han inte var van vid de 

här anpassningarna och som tyckte att den här pysparagrafen, var rent larvig och ta hänsyn till. Det 

är ett långsamt arbete. (specialpedagog C) 

Men en sån lärare, han behöver ju inte ha låg motivation nödvändigtvis kanske men, påverkar hans 

inställning de andra lärarna? (Linda) 

Det är mer dom som påverkar honom. De kommer till mig och säger, nu uttryckte han sig såhär, nu 

behöver du, ja det är ju tur att jag jobbat här så pass länge, så jag kan ta det lite bakvägen. Men det är 

ju så att han är ju inte så motiverad till att göra anpassningar helt enkelt. (specialpedagog C) 

Nej, det var det jag tänkte komma till, han kanske inte känner nån motivation till dessa. (Linda) 

När jag gör en utredning så intervjuar jag lärare, då har jag intervjuat honom hur han gör. Och då 

ger jag honom beröm för det som han kommer på. Då får man ju sitta där och… hur gör vi nu då? 

Har du några förslag?  O även om jag vet vad vi kan göra så får jag ändå fånga upp honom där han 

är. Så det är väl så jag gör. Så… o då har han ju kommit på grejer som varit bra iallafall. Det som är 

allra svårast för den här läraren, är eleverna med autism, för de har ju svårt för fantasi. Och det är ju 

jättesvårt för typ svensklärare. Det har nog varit den svåraste utmaningen för honom. Mer än att 

kunna bortse från stavning o så. (specialpedagog C) 

Men har han själv kommit på att han behöver stöd eller är det ni som gått in bakvägen som du 

säger? (Linda) 

I början bakvägen, men nu kan han själv komma, vad ska jag göra, vad ska jag göra och då kan vi 

träffas och prata (specialpedagog C) 
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Specialpedagog E tog specifikt upp svårigheten med att kunna förmedla den kunskap som läraren 

anses behöva för att känna motivation till arbetet. Det vill säga att möta läraren i 

utvecklingszonen och handleda denne till förståelse och meningsfullhet. Hon påpekade även 

vikten av rektorns roll som en stötta för specialpedagogen genom att öppna upp vägen för henne 

att arbeta vidare på. Rektorn ska vara den som kan berätta för lärare att specialpedagogen kan 

hjälpa och dirigera läraren dit. Jag tolkar det som att rektorn kan ses som ett viktigt stöd för att 

hjälpa läraren vidare i sin utvecklingszon. Men även att rektorn är en stödperson som hjälper 

specialpedagogen vidare. Specialpedagog E säger såhär: 

Motivation ökar väl med vitsen att förstå varför, em det är väl kanske där man känner att jag har 

mer kunskap om saker och ting och då är det ju mitt jobb att förmedla det till lärarna och det är inte 

alltid så lätt. För det är ju en balansgång. För är en lärare trött också kommer jag och säger att du 

kan göra såhär så lägger jag bara på mer. Det gäller ju att kunna se, vad kan jag göra i den här 

situationen? Det har jag ju märkt, om jag säger du kan göra så här, en del blir ju såhär… nej det 

hinner vi inte… och då backa jag alltid, em, men visst det är ju bland det svåraste, vem kan jag 

pressa. Det bästa är ju när de sticker in huvudet och frågar. Då finns ju motivationen, det finns en 

drivkraft att ta reda på hur man kan göra.  Och be om hjälp. Om nån ber om hjälp, blir ju mitt jobb 

mycket lättare. Det jag har försökt prata med rektor om är ju att rektor ska ju bana väg för mig.  

Och kanske va den där som säger, det här behöver du lära dig mer om, E kanske kan. Alltså, att vara 

den, för då blir mötet med mig mycket bättre. (specialpedagog E) 

Även specialpedagog D tog upp rektorns roll. Hon ansåg att det ingår i lärarens roll att vara 

intresserad av att utvecklas och utveckla eleverna. Och om det inte fungerar så är det en 

ledningsfråga. Än en gång ska rektorn vara riktningsgivaren för lärarens arbete och en stötta för 

specialpedagogen att arbeta med läraren. Rektorn ska hjälpa till med att bygga en väg till läraren. 

Även andra specialpedagog B och A nämnde vikten av att ha rektorn på ”sin sida” och med i 

arbetet kring en lärare. Jag tolkar det som att specialpedagogerna ser rektorn en kommunikativ 

stötta för att hitta vägen in till lärares utvecklingszon och motivation. Specialpedagog D uttrycker 

det såhär: 

ja det hör ju till lärarens profession att känna till saker om eleven och undervisningen vilket gör det 

till en ledningsfråga (specialpedagog D) 

Vid arbete med pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram svarade samtliga 

specialpedagoger att de även uppmärksammade läraren och dennes bemötande och undervisning. 

De tog även upp att det är där en stor del av handledningen sker, och indirekt en hel del 

motivationsarbete. Kan man se de pedagogiska planeringarna och arbetet med åtgärdsprogram 

som redskap i att kunna hitta en väg in till läraren och dennes motivationsprocess? 

Specialpedagog C menar såhär: 

Vi diskuterar alltid med lärarna, det gör vi, det gör jag i mitt arbete så naturligtvis, det här testet i 

gjort, om verkligheten är likadan. Testet ska kopplas till verkligheten. Naturligtvis kommer lärarens 

kunskaper och förhållningssätt in. (specialpedagog C) 

Specialpedagog B säger: 

Vi observerar i klassrummen, efteråt kan vi sitta och diskutera. Okej, eeem du sa att nu skulle ni 

jobba med datorn och då försvann allihopa. Väldigt rörigt upplevde jag det. Kunde du ha gjort det 

här på nått annat vis? va. Tycker du? Brukar det vara såhär? Man också ställer öppna frågor, frågor 

och får lärarna att reflektera och tänka själv. Det är det mest lyckosamma om det är läraren själv 
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som får komma fram till lösningen. Och att man kan göra det genom att ställa frågor öppna, det är 

lyckosamt. (specialpedagog B) 

Några specialpedagoger tog upp andra sätt att arbeta med motivationen hos lärarna. 

Specialpedagog A tog upp bokcirklar. Hon tog även upp att det fann en viss problematik i att 

endast de lärare som redan kände motivation kom på bokcirklarna. Andra motivationsarbeten 

som kom upp var mer tid i klassrummet med läraren, positiv feedback. Gemensam nämnare för 

arbeten var samtal i någon form och ökad kunskap. Detta uttrycktes av Specialpedagog A såhär: 

En del utvecklingsarbete, hur ska vi komma vidare. Aktuell forskning och få ut det. Vi har en del 

bokcirklar. Just nu håller vi på med Elevhälsa börjar i klassrummet. Vi har haft matematikcirkel, vi har 

haft svenska alltså läs och skriv. Vi har tittat på olika testmaterial. Och då får dom på skolan som är 

intresserade. Vi ställer en öppen förfrågan. Nu öppnar vi den här bokcirkeln, vi kör kanske fem 

träffar. Vilka vill hänga med. Det har varit väldigt varierat, ibland har vi fått köra två grupper. 

Autism och adhd har vi haft. (specialpedagog A) 

Specialpedagog C tog upp ett arbete som hon ansåg gynnade både elever och lärare. Det 

handlade om att gå runt i klasserna och informera om olika svårigheter, hur de kommer i uttryck 

och vad man kan behöva för hjälpmedel. Specialpedagog C tar även upp att de haft SPSM där i 

flera omgångar, där framförallt speciallärarna får handledning, men även lärarna har fått mer 

kunskap om hjälpmedel. De har haft föräldrar på skolan som berättat om sina barn för att öka 

förståelsen för hur det kan upplevas. Hon tar även upp att för att skapa en väg in till lärare har de 

försökt få med olika lärare på överlämningarna från barn och ungdomspsykiatrin. På hennes 

skola hade de arbetat mycket med hjälpmedel och anpassningar. Samtliga arbeten handlade än en 

gång kring att öka kunskapen hos lärarna och på så sätt skapa motivation. Här kan föräldrar och 

andra utomstående vara kommunikativa stöttor som med kunskap som medierande redskap 

skapar möjlighet till motivation. Specialpedagog C säger:  

vi har ju jobbat med det sen jag började på skolan 2006, jobbat mycket med att öka förståelsen för 

elevers svårigheter och hjälpmedel (specialpedagog C) 

Sammanfattningsvis så tar specialpedagogerna upp flera vägar in till att arbeta med lärares 

motivation. Ett sätt kan vara genom handledning kring en elevsituation. Det vill säga genom 

elevperspektivet så kan de hitta en väg in att samtala om lärarens arbete. Ett annat arbetssätt 

kunde vara genom pedagogiska utredningar och arbetet med att upprätta åtgärdsprogram. Än en 

gång genom elevperspektivet. Att ta in perspektiv utanför skolvärlden var även ett sätt. Då som 

exempel genom SPSM, föräldrar och böcker. En annan väg in var att vara delaktig i klassrummet. 

Lärarkollegiet sågs även det som ett viktigt stöd i arbetet. Rektorn spelar en viktig roll i arbetet 

med lärares motivation för att skapa möjlighet till att hitta väg in till läraren och även för att 

underlätta för specialpedagogen genom att stötta hennes arbete. 

5.4.2 Fria tyglar  

Jag valde att avslutningsvis fråga specialpedagogerna hur de skulle vilja arbeta med lärares 

motivation om de hade helt fria tyglar. Svaren var väldigt varierande. Specialpedagog C och E 

skulle vilja arbeta med pedagogiska diskussioner där man kan djupdyka i elevärenden, metoder 

och material. Än en gång sågs samtal och kunskap som redskap för att uppnå motivation. 

specialpedagog C uttryckte det såhär: 



22 
 

Då skulle jag ju jobba mer med grupper. Att det fanns tid där vi kunde träffas och borra ner mer 

djupt i elevärenden. Pedagogiska diskussioner. (specialpedagog C) 

Medan specialpedagog E sa såhär: 

då skulle jag jobba med mer kurser, där man får delge varandra, nya rön, hur man lär sig läsa vad 

som är viktigt i läsförståelse. Mer alltså att ha kontinuerliga träffar, hur gör man och att man är 

delaktig och bidrar där jag kan en samordnande funktion. (specialpedagog E) 

Specialpedagog A tar upp att skapa samarbete mellan kollegor och ämnen som ett 

motivationsprojekt för att skapa inre motivation. Man kan även se det som att skapa nivå tre 

inom Maslows behovstrappa – gemenskap. Man kan även se det som att motivationen medieras 

genom relationer till andra. Även genom en ökad förståelse för de andras arbeten och ämnen. 

Motivationen skapas alltså i en social kontext. Lärarkollegiet och kunskap blir än en gång ett stöd 

i att utveckla förutsättningar för motivation hos lärare. Detta uttrycktes på följande sätt av 

specialpedagog A:  

Vi pratar just nu om att utveckla det här med att samarbeta mellan ämnena. Ämneslärarna har ju ett 

stort engagemang för sitt ämne, och försöka få dom att gå in i samarbete med andra ämnen, där du 

ändå får rå om ditt och för då får man till ett naturligt resonemang. Man måste stöta och blöta 

tankar med nån annan. Och det tro jag är nödvändigt att man gör. Att man inte sitter för sig själv 

utan börjar resonera. Man kommer på så mycket bra i möten o i diskussioner som man inte kommit 

på själv, o man får drivkraft ifrån de andra. Vi måste göra det tillsammans, glädje smittar. 

(specialpedagog A) 

5.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis tolkar jag specialpedagogernas svar som att begreppet motivation är ett 

mångfacetterat begrepp. Samtliga specialpedagoger hade olika sätt att se på motivation. Det 

förknippas med lust, mening och mål. Men även att motivation skapas i relation till omgivningen. 

En gemensam faktor är att oavsett hur specialpedagogerna ser på det så väljer de att arbeta med 

det genom kunskap. Specialpedagogerna verkar anse att ökar lärarnas kunskap inom ett område 

så ökar deras motivation kring det området. Man kan se kunskap som ett medierande redskap för 

att skapa motivation och lust hos lärarna. Samtliga specialpedagoger ansåg motivation som en 

viktig del av läraryrket, de poängterade dock att de väldigt sällan träffar på helt omotiverade 

lärare, det handlar mer om att lärare kanske är omotiverade vid speciella arbetsuppgifter. Även 

där ansåg de att det kunde åtgärdas med kunskap och förståelse för varför uppgifterna ska göras. 

Ett annat redskap med att hitta en väg in till att arbeta med lärares motivation är handledningen 

och samtal. Specialpedagogerna ser samtal som ett medierande redskap för att uppnå motivations 

hos lärare, både genom handledning och genom diskussioner och projekt. Andra redskap är att 

arbeta med lärarna genom elevperspektiv och elevärenden. Som exempel togs pedagogiska 

utredningar och åtgärdsprogram upp. Rektorns roll togs upp av flera specialpedagoger som ett 

stöd, en viktig del i att hitta en väg in till arbetet med lärare. Även lärarkollegiet kan ses som ett 

stöd att använda för att skapa ett arbete med lärares motivation. Jag tolkar de fysiska personerna, 

rektorn, lärarkollegorna som kommunikativa stöttor.  Men de är starkt kopplade till de 

intellektuella redskap, kunskap och samtal, som skapas genom rektorns roll som riktningsgivare 

och ledare och lärarkollegiets roll som stötta och trygghet. Genom dessa skapas en omgivning 

som ger förutsättning för att känna motivation. Att hitta läraren i utvecklingszonen och stötta till 

utveckling och motivation var något som kom upp hos de flesta. Kanske kan man se 
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specialpedagogen som den stöttande personen eller den som bygger stöttepelarna runt läraren för 

att sedan kunna plocka bort dem allteftersom läraren utvecklas. Om specialpedagogerna fick helt 

fria tyglar att arbeta med lärares motivation kom flera olika idéer upp. Än en gång låg fokus på att 

öka kunskapen hos lärarna genom olika projekt. Men även att öka gemenskapen hos lärarkollegiet 

och öka samarbetet. 
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6. Diskussion  
I det här kapitlet diskuterar jag metoden jag valt. Jag diskuterar även resultatet i ljuset av min 

teoretiska ansats och tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion  
Jag använde mig av intervjuer för att samla data till studien. Anledningen till att jag valde 

intervjuer var att jag ville studera specialpedagogernas beskrivningar av deras arbete med lärares 

motivation. Något som jag inte ansåg en enkät skulle kunna visa. I ett samtal kan jag även 

förtydliga och be specialpedagogen möjlighet att utveckla, något som är svårt vid enkäter. Ahrne 

och Svensson (2011) menar att det är svårt att beskriva sociala interaktioner, kommunikation och 

den lärande människan genom kvantitativa metoder exempelvis enkäter. De menar att i en 

kvalitativ metod så kommer nyanser fram och forskaren kan sätta in händelser och värden i ett 

sammanhang. Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att intervjuer är ett sätt att samla kunskap om 

sociala förhållanden, känslor, erfarenheter och upplevelser. En nackdel med att intervjua kan vara 

att jag som intervjuare är nybörjare och för mig är det inte bara en intervju utan även ett 

lärtillfälle. Därför valde jag att göra en provintervju. Kvale (2007) anser att man genom 

provintervjuer kan öka kvaliteten på de intervjuerna man genomför senare, bland annat för att 

intervjuarens förmåga att skapa ett samspel förbättras. Jag har även fått möjlighet att träna på 

intervjuer under min utbildning till speciallärare. Kvale och Brinkmann (2009) menar att de 

färdigheter en individ behöver för att bli en bra intervjuare fås genom att intervjua. De menar 

även att intervjuforskaren är ett verktyg till sig själv. Forskaren måste ha förmåga att känna av 

situationen och de svar som ges för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Min förförståelse och 

det jag har med mig från de tidigare intervjuerna kan lätt färga mina följdfrågor. Där har min 

intervjuguide varit till stor hjälp för att hålla mig på rätt väg. Jag har även gått in i 

intervjusituationen med en medvetenhet om min förförståelse och att hålla mig till ämnet och 

undvika ledande frågor.  De fem regler av Zetterqvist och Ahrne (2011) som jag tar upp i 

metodkapitlet var en god hjälp i hur jag skulle agera under intervjun.  

Utifrån mitt syfte och frågeställning så skulle studiens fokus ligga på läs- och skrivsvårigheter. 

Dock, under intervjuernas gång fann jag det svårt att få några svar som var fokuserade på detta. 

Svaren avhandlade mer specialpedagogernas beskrivningar av deras arbete med lärares motivation 

i största allmänhet, inte enbart i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Det sociokulturella perspektivet hjälpte mig att vidga mitt synsätt på motivationsbegreppet. 

Genom det sociokulturella perspektivet har jag kunnat se motivation i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Motivation sker i relation till omgivningen och att individen deltar och samspelar. 

Dysthe (2003) menar att omgivningen och den miljö individen befinner sig i påverkar om 

individen blir motiverad att lära sig eller inte. Begreppen fann sig naturligt i analysarbetet, något 

som blev synligt i min studie genom att de tog upp lärarkollegorna och rektorn som en viktig del 

i arbetet. Genom dessa skapas en omgivning som ger förutsättning för att känna motivation. Att 

hitta läraren i utvecklingszonen och stötta till utveckling och motivation var något som kom upp 

hos flera specialpedagoger. Där stöttning av läarakollegiet och rektor var viktig. De intellektuella 

och fysiska redskap som används av specialpedagogerna i studien för att skapa förutsättningar till 

motivation hos lärare har synliggjorts i min analys genom det sociokulturella perspektivet. I 
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analysen har jag studerat specialpedagogernas beskrivningar av vägar in att arbeta med lärares 

motivation genom samarbete och kommunikation via de sociokulturella begreppen.  

Sammanfattningsvis anser jag att valet av metod och teoretiskt perspektiv var rätt utifrån mitt 

syfte. Genom dess karaktär har det hjälp mig att besvara mina frågeställningar. Jag anser att 

studiens frågeställningar besvarats med rimlig giltighet och tillförlitlighet.  

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Motivationsarbete genom kunskap och samtal  

De resultat som presenterats i tidigare forskning kan i stor utsträckning sammanföras med vad 

som framkommit i de intervjuer jag genomfört. Samtliga specialpedagoger ansåg att lärare i 

dagens samhälle är motiverade i hög utsträckning. Det kan kopplas till Björneberg och Börjesson 

(2007) studie kring lärares motivation där de kommer fram till att lärare troligen motiveras av att 

hjälpa eleverna och kärleken till dem. Men även att möjligheten att få följa elevernas utveckling 

kunde vara motiverande för lärare. Även Fromm och Hagström (2011) anser att de som arbetar 

inom skolan ofta har stort engagemang. Enligt Maslow (1985) och Deci och Ryan (2000a) så 

skulle alltså lärare vara individer med hög inre motivation. Dock framkommer det inte genom 

mina intervjuer att lärare skulle vara motiverade av lön som Alam och Farid (2011) påvisade.  

 

Ahl (2004) tar upp exemplet att det är sällan individen som gör något den vill som 

motivationsproblemen uppstår, utan det uppstår när individ 1 vill att individ 2 ska göra något 

som denne inte vill. Det kan länkas till specialpedagogernas tankar om hur lärarna oftast inte är 

helt omotiverade utan mer saknar motivation kring vissa uppgifter som de anser onödiga och 

tidskrävande. Motivationsproblemen skapas då i relation till att läraren inte vill göra det som 

organisationsledningen vill. Men även att det kan ske i relation till sig själv, att läraren inte ser 

nyttan med uppgiften. Jenner (2004) tar upp hur positiva förväntningar både från sig själv och 

från omgivningen skapar goda resultat. Även Deci och Ryans (2000a) SDT-teori tar upp 

omgivningen som en viktig faktor. De menar att den yttre motivationen skapas av människan och 

miljön som individen befinner sig i och individens uppfattning om situationen bestämmer om det 

är en belöning eller ett straff. Det betyder att omgivningen individen befinner sig i kan antingen 

hämma eller främja motivationen. Även det kan förknippas med det som händer när en lärare har 

motivationsproblem i en viss situation. Arbetet med exempelvis ett åtgärdsprogram kan av 

läraren anses som ett straff vilket i sin tur sänker motivationen. Där kan även ses i relation till 

Fromm och Hagström (2011) där de skriver att i läraryrket finns hög arbetsbelastning, långa 

arbetstider och känslan av bristande resurs. Detta leder enligt rapporten till att engagemanget 

minskar. Lärarnas riksförbund (2002) visade att de negativa arbetsuppgifterna var rastvakt, 

känslan av att agera polis, städerska, kurator. Men de tog även upp uppgifter som kopiering och 

samarbete av den sort som upplevs som påtvingat. Dessa faktorer kan utifrån SDT ses som straff 

som minskar motivationen. Dock togs de här faktorerna inte upp i stor utsträckning av 

specialpedagogerna. Där handlade det mer om att vara medveten om dessa faktorer för att kunna 

möta läraren på rätt nivå och därifrån skapa förutsättningar för motivation. Det kan tolkas som 

att specialpedagogerna har en syn som liknar Ahls och Jenners, det vill säga att motivation sker i 

bemötande och skapas i relation till något annat i en social kontext. Det kan även ses i ljuset av 

det sociokulturella perspektivet. Strandberg (2006) skriver att det sociokulturella perspektivet 

menar att lärandet är en aktiv process som relaterar till andra individer. Processen sker i ett 
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kulturellt sammanhang. Specialpedagogerna ansåg att kunskap var ett viktigt redskap i att arbeta 

med lärares motivation, motivationsarbetet blir då ett lärande i en social och kulturell kontext. 

Genom samtal och kunskap lär specialpedagogerna lärarna, och genom lärandet skapas 

motivation.  

Jenner (2004) anser att man bör se motivation som något som beror på det bemötande man får 

och de erfarenheter man har med sig. Det stämmer med det som specialpedagogerna säger om 

hur viktigt det är att möta läraren på rätt nivå. Även vikten av lärarkollegiet och rektorns roll kan 

kopplas till det genom hur deras bemötande och förväntningarna skapar förutsättningar för 

motivation. Rektorns roll i arbetet med lärares motivation togs upp av flera specialpedagoger. De 

ville att rektorn skulle agera som stödperson för att öppna upp vägar för specialpedagogens 

arbete och ge dem mandat för deras uppgift. Det stämmer överens med Lendahls Rosendahl och 

Rönnerman (2002) som skriver att skolledare har ett ansvar för både skolans utveckling och 

personalens kompetensutveckling. Även Ahlefeld Nisser (2009) tar upp hur viktigt 

specialpedagogerna tyckte det var att rektorn hade förtroende för dem och deras arbete. Utifrån 

Maslows behovstrappa kan det tolkas som att omotiverade lärare ligger på en lägre nivå och 

saknar trygghet, säkerhet, gemenskap och uppskattning. Nivå två handlar om individens trygghet 

och säkerhet. Nivå tre och fyra handlar om gemenskap och uppskattning. Lärarkollegiet och 

rektorn kan spela en stor roll i hur läraren känner trygghet, gemenskap och uppskattning. 

Specialpedagog A tar upp att skapa samarbete mellan kollegor och ämnen som ett 

motivationsprojekt. Det kan förknippas med nivå tre inom Maslows behovstrappa – gemenskap. 

Även andra motivationsprojekt såsom bokcirklar och pedagogiska diskussioner kan höra till den 

nivån. Genom gemensamma projekt kan gemenskap skapas. Men även till nivå två – trygghet och 

säkerhet. Att få läraren trygg i sin yrkesroll och säker på metoder och arbetssätt.   

Oavsett hur specialpedagogerna såg på begreppet motivation så valde de att arbeta med lärares 

motivation genom kunskap på olika sätt. Det vanligaste sättet var samtal och handledning. Det 

stämmer med Ahlbergs (1999) studie som visar att via handledningen fick lärare möjlighet att se 

över undervisningen, få nya idéer och upptäcka saker de tidigare inte tänkt på. Bladini (2004) 

skriver om två sätt att tala om förändring i de handledande samtalen. Genom att försöka öppna 

upp lärarens syn och genom att ge läraren råd. Specialpedagogernas tankar i arbetet med lärares 

motivation låg mer kring att öppna upp lärarens syn genom kunskap på olika vis. De ville inte 

mästra läraren utan mer skapa förutsättningar för att läraren skulle hitta kunskapen själv. Det går i 

linje med Hargreaves (1998) tankar om att pedagogers ledarskap i dagens samhälle innebär att 

kunna välja rätt metoder för arbetet med att handleda till att nå den kunskap individen behöver 

hitta i samhället. Det kan även kopplas till Normell (2002) som menar att handledaren ska ses 

som en ledare som ska underlätta för den handledda att reflektera över sitt arbete och även hålla i 

samtalets struktur.  

 

Taube (2007) skriver om hur självkänslan hos eleverna kan påverkas av omgivningen när det 

gäller läs- och skrivinlärningen. Hon menar att lärarens attityd är både en risk och en möjlighet 

för att påverka en elevs självförtroende i läs- och skrivprocessen. Specialpedagogerna i studien 

var överens om att läraren var viktig i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter. En 

specialpedagog ansåg att det ingår i lärarens roll att vara intresserad av att utvecklas och utveckla 

eleverna. Jenner (2004) menar att även om pedagogen inte är den enda faktorn så är det en stor 
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del i om insatserna kring en individ kommer att bli positiva eller inte. Det hänger ihop med det 

som specialpedagog E tog upp om hur hon såg på att motivationen kan skapas i relation till 

eleverna och kollegorna. Hon såg det som att man speglar och blir speglad av de individer man 

möter och det påverkar en. Men Jenner menar också att en pedagog ska kunna syna sig själv. Det 

kan också kopplas ihop med Ahlbergs (1999) studie kring handledning av lärare. Hon menade 

dock att det var det viktigt att lärarna själva upplevde samtalen som meningsfulla för att de skulle 

skapa utveckling hos lärarna. Det stämmer med specialpedagogernas tankar om att hitta en väg in 

till läraren och hitta lärarens utvecklingszon. Rektorns roll som en viktig hjälp i att få läraren att se 

samtalen som meningsfulla. Flera specialpedagoger ansåg att rektorn var viktig för att ge stöd och 

mandat till dem för att utföra arbetet. Det går i linje med Gagné och Deci (2005) studie utifrån 

SDT-teorin kom fram till att en arbetsmiljö som tog hänsyn till de tre behoven självständighet, 

tillhörighet och kompetens ökar den inre motivationen hos de anställda. Även att gå in via olika 

perspektiv som för läraren kändes mer meningsfulla var ett arbetssätt som specialpedagogerna 

tog upp. Som exempel togs elevperspektivet upp som en väg in. Det stämmer överens med 

Björneberg och Börjesson (2007) studie och även Fromm och Hagström (2011) där de skriver att 

lärare motiveras av att arbeta med elever. Genom att gå in via elevperspektivet skapar 

specialpedagogen större förutsättningar hos läraren med hjälp av att läraren motiveras av att 

arbeta med elever.  

6.3 Slutsatser   
Studien skildrar hur fem specialpedagoger i dagens skola arbetar med lärares motivation genom 

handledning och samtal. Det har även synliggjorts hur olika synen på begreppet motivation kan 

vara. Flera specialpedagoger förknippar det till lust och meningskapande aktiviteter, några 

kopplar det till mål och kunskap kring det individen gör. Även att motivation skapas i relation till 

andra togs upp i studien. Något som kan vara viktigt att veta när vi pratar om begreppet i olika 

sammanhang kring läroplaner, elever och undervisning. Den gemensamma nämnaren för 

specialpedagogerna i min studie var att oavsett hur de såg på motivation så valde de att arbeta 

med lärares motivation genom ökad kunskap på olika sätt. Specialpedagogerna verkar anse att 

ökar lärarnas kunskap inom ett område så ökar deras motivation kring det området. Det 

arbetssätt de valde för att öka kunskapen var samtal och handledning. 

Jag har undersökt hur specialpedagoger beskriver sitt arbete med lärares motivation. Vad har det 

för betydelse för speciallärarens uppdrag? Speciallärarens uppdrag är brett på det sätt att arbetet 

ska ske med både elever och lärare. Det står i högskoleförordningens bilaga 2 (2007) att 

specialläraren ska ha en förmåga att arbeta förebyggande och arbeta med att undanröja hinder i 

olika lärmiljöer. Det står också att specialläraren ska vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare. Lärarens motivation kan vara en faktor som kan skapa både möjligheter och hinder. 

Genom att ta reda på hur specialpedagoger i dagens skola ser på motivation och arbetar med 

lärares motivation kan vi lära oss vilka sätt och vägar det finns att själva göra det arbetet och på så 

sätt undanröja hinder i lärmiljön och utveckla både undervisning och lärande.  
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7. Fortsatt forskning 
Jag skulle gärna se fortsatt forskning om hur lärares motivation påverkar undervisningen och 

eleverna och hur specialpedagoger och speciallärare kan medvetandegöra lärares inre 

motivationsprocesser. Kan lärare lära sig påverka sin egen motivation genom att medvetandegöra 

hur den uppstår, försvinner och skapas i relation till omgivningen? Hattie (2009)har konstaterat i 

sin studie att läraren är en viktig del, men hur kan läraren bli mer medveten om sin process och 

utveckling som lärare? Är det något som specialpedagogen eller specialläraren kan vara del av?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Syfte  

Syftet med studien är att studera hur specialpedagoger arbetar med lärares motivation. 

Fokus i studien ligger på arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  

För att kunna uppfylla syftet kommer jag ta hjälp av två frågeställningar.  

 Hur ser specialpedagoger på bereppet motivation? 

 Hur arbetar specialpedagog med lärares motivation i arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter 

Frågor 

1. Kan du berätta om din utbildning? 

2. Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? Tilläggsfråga: berätta om ditt arbete, vad gör du i 

huvudsak?  

3. vad tänker du på när du hör ordet motivation 

4. Om du skulle beskriva betydelsen av lärares motivation i yrket att vara lärare, kan du berätta 

vad du tänker om det? Hur viktigt är det att lärare är motiverade i sitt arbete.  

5. Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med lärare och elever i läs- och skrivsvårigheter? ( 

6. Kan du se att lärares motivation spelar någon roll i det arbetet 

7. Har du erfarenheter där du sett att lärares motivation har spelat roll? Berätta gärna om 

någon situation 

8. Kan du berätta om hur du arbetar med lärares motivation i arbetet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter 

9. Kan du berätta om något tillfälle eller situation som du arbetat med en lärares motivation 

10. Om du fick fria tyglar, hur skulle du arbeta med lärares motivation kring läs- och 

skrivsvårigheter 
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Bilaga 2 

Brev om deltagande i studien 
 

Hej 

Jag heter Linda Åslund Lindvall och jag arbetar som lärare i xxxx kommun. Jag läser nu den sista 

terminen på speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet. Sista terminen handlar om att 

skriva ett examensarbete och mitt arbete handlar om specialpedagogers arbete med lärares 

motivation i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Jag söker nu specialpedagoger som vill svara 

på några frågor, som i sitt arbete har handledning av lärare som en del av arbetsuppgifterna eller 

som på något sätt känner att de arbetar med detta. 

Vill du vara med och berätta för mig om dina tankar om ditt arbete med lärares motivation? 

I så fall träffas vi på din skola eller någon annanstans som du tycker passar bra. Intervjun 

kommer ta ca 40-60 min. För att underlätta för mig att komma ihåg, kommer samtalet att spelas 

in och jag kommer anteckna under tiden. 

Att delta är helt anonymt. Inga uppgifter om ditt namn eller skola kommer vara med och det är 

bara till mitt arbete som materialet kommer att användas. För att ingen annan ska kunna se 

materialet, kommer det vara inlåst och bara tas fram när jag arbetar med det. När studien är klar 

kommer jag att förstöra materialet. 

Det är helt frivilligt att vara med och du kan när som helst avbryta att delta. 

Jag skulle uppskatta ditt deltagande väldigt mycket! 

 

           Hälsningar Linda Åslund Lindvall 

 

 linda.aslund@xxxx.se 

 linda@xxxx.nu 


