
I huvudet på 

Varför gå upp på morgonen?

Varför gå till skolan? 

Varför arbeta? 

Varför förändras?

Ett ständigt pågående samtal på Svalnäs handlar om motivation – eller kanske snarare bristen på motivation.

Hur hittar man motivation? Hur vet man när man har motivation? Kan man hjälpa någon med motivation? Hur värderar

vi vad som motiverar?

Till Svalnäs kommer elever som av olika skäl inte kan eller får gå kvar i sin vanliga skola. Många har dock ingen önskan

att byta skola och delar i regel inte omgivningens uppfattningar och beskrivningar av skälen till skolbytet.

Flertalet elever som kommer till Svalnäs har dock ett problem eller bekymmer gemensamt – omgivningen! Tyvärr brukar

omgivningen vara minst sagt svår att förändra - och det är här arbetsprocessen tar sin början.

Hur motiverar vi Pelle till förändring om Pelle inte upplever sig ha några problem? Och om Pelle nu skulle ha några

problem så har de i alla fall inte med Pelle att göra?

Hur kan vi tillsammans hitta något som gör det tillräckligt intressant och meningsfullt för Pelle att komma till skolan –

och väl där så sakteliga börja göra lite annorlunda?

Det enkla svaret på frågan är att det inte finns något enkelt svar. En bok och en metod kan ibland hjälpa oss med idéer,

men eftersom verkligheten sällan stämmer med kartan, måste vi ständigt uppfinna nya kartor.

Det är en samskapande process som kräver närvaro, engagemang, humor, erfarenhet, kreativitet, nyfikenhet, mod och

påhittighet. Den kräver dessutom ett sammanhang, där gjorda erfarenheter kan delas, eftersom den i någon mening alltid

kommer att misslyckas. Den är alltid en utmaning, men den är också rolig och kanske är det framförallt denna process

som motiverar oss - och ger oss mening?  

Och hur blev det då för Pelle? Ja, det är en lång historia, men under en tid hade en daglig kanelbulle oväntat stor

betydelse för hans motivation!
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