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Abstract  

The main purpose of this study is to investigate how different factors that according to 

different theories are considered to be motivating, can be expressed in a Swedish textbook. As 

there are different theories about what it is that gives cause for motivation, depending on 

which tradition or field of psychology you belong to, a summary of some fields of psychology 

and different theories that have left their mark on our view of motivation within school. A 

general view is given of psychoanalysis, behaviorism, humanism and cognitivism, and of the 

stimulus-response model, Maslow’s hierarchy of needs, and the philosophy of education 

according to J S Bruner. These traditions and theories constitute a brief explanation of the 

way motivation has been strived after in school during the 1900’s.  

It doesn’t exist any all-embracing theory to cover all things that has got influence on 

motivation, but still many separate factors that have appeared to be of significance for it. 

These factors are: that something provides a feeling of competence, things that make me 

curious, identification with the object of study and the object’s connection with life outside 

school, humor, fantasy, stories, that social relationships benefit from it, challenges, clarity in 

structure and direction, visual progress, possibility to take an active role, work with your own 

ideas and to be able to take part in the planning of the lesson. An analysis on two Swedish 

textbooks for eighth grade; Svenska Nu och Svenska Direkt is made, based on these factors. 

Phenomenon’s that, according to the analysis, may work as example for one or several 

motivating factors are described in the result. 

To exemplify clarity in structure and direction, the arrangement of the chapters in the books 

are mentioned, since the chapters are structured in similar ways and that may appear 

clarifying. Even the structure of the content of Svenska Direkt is used to exemplify this factor. 

It is distributed in sections after, seemingly, the different uses of the language, which may be 

apprehended as a logic and clear structure. As focusing the practical uses of the content, this 

structure is also mentioned as an example for something that may express connection with life 

outside school. To illustrate the activity factor, examples of exercises in the books, like; 

creating a blog, writing a short story, making a short movie and so on, are given. Many 

exercises may also exemplify other factors. Social relationships may benefit from group 

projects, and the making of movies and creating of blogs bring possibilities to work with own 

ideas and include fantasy, humor and stories.  



 

 

It’s complicated to say about a thing, that it might give a feeling of competence, be 

challenging or possible for the students to identify themselves with, but suggestions on things 

that may express the factors are given.  Words in “oratory language”, terms in Latin, are given 

as an example of something that possibly may give a feeling of competence. Examples of 

larger projects, which require some fantasy and creativity to be done, illustrate what may be 

challenging. Texts about or written by young people, and literary genres like fantasy and 

horror, which tend to be appreciated especially among them, are examples of things that may 

appear relevant or possible to be identified with. 

Some conclusions are made:  

 There are many different ways to motivate and textbooks can be motivating in various 

ways. 

 It is problematic to say for sure how motivating something may be for anyone else. 

Though, when giving a textbook a closer look, it is possible to see whether it content 

any motivating factors at all, and how many these “possibly motivating” things are. 

 Activities include as a rule many different motivating factors, which could be 

understood as if activities generally have got high potential to be motivating.  

 The table of content may give a view of how clear the structure and direction of the 

book is.  

 A closer look at the textbook may also reveal its main idea of how to motivate.  

During the analysis, for example, a pattern seemed to be seen, showing that Svenska Nu focus 

on activities, while Svenska Direkt focus on connecting content with life outside school.  

 

 

 

  



 

 

Sammandrag  

Syftet med det föreliggande arbetet är att undersöka hur olika faktorer som enligt olika teorier 

anses vara motiverande, kan ta sig uttryck i läroboksform inom ämnet svenska. Då teorierna 

går isär om vad som är motiverande, beroende på vilken tradition eller skola inom psykologin 

man tillhör, ges en översikt över några skolor inom psykologin och olika teorier, som präglat 

vår syn på motivation inom skolan. En överblick ges över den psykodynamiska, den 

behavioristiska, den humanistiska och den kognitiva skolan, samt stimuli-respons-teorin, 

Maslows behovstrappa och Bruners undervisningsteori. Dessa skolor och teorier utgör en 

bakgrund till varför skolan har sett ut som den gjort och till den syn på motivation som varit 

rådande i skolans värld. 

 Det finns inte någon enhetlig teori som tar upp allt som har inverkan på motivationen, men 

dock många enskilda faktorer som har visat sig vara av betydelse för den. De är: att något ger 

en känsla av kompetens, något väcker ens nyfikenhet, identifikation med stoffet och att det 

anknyts till livet utanför skolan, humor, fantasi, berättelser, att sociala relationer gynnas, 

utmaningar, tydlighet i riktning och struktur, tydlig progression i arbetet, möjlighet att få vara 

aktiv, arbeta med egna idéer och att få delta i planeringen av lektionen. Med dessa faktorer 

som utgångspunkt analyseras två läroböcker i ämnet svenska för årskurs 8; Svenska Nu och 

Svenska Direkt. I resultatet beskrivs företeelser som enligt analysen kan tänkas fungera som 

exempel på en eller flera motiverande faktorer.  

Som ett exempel på tydlighet i riktning och struktur, ges både böckernas kapitels upplägg, 

som genom att vara uppbyggda på sinsemellan likartade sätt skapar en strukturell tydlighet. 

Även strukturerandet av innehållet i Svenska Direkt, används för att exemplifiera denna 

faktor. Det är uppdelat i block efter vad som tycks vara svenskans olika användningsområden, 

vilket kan tänkas upplevas som en tydlig och logisk uppdelning. Detta upplägg, som genom 

sitt fokus på funktionen med innehållet, tas även upp som exempel på något som kan ge 

verklighetsanknytning.  För att illustrera faktorn aktivitet ges från båda böckerna exempel på 

övningar av olika slag, så som att skapa en blogg, skriva en novell, göra en kortfilm, och så 

vidare. Många av övningarna kan även vara exempel på andra faktorer. Grupparbeten kan 

gynna sociala relationer, att spela in film eller skapa en blogg ger möjlighet till att få arbeta 

med egna idéer och väva in fantasi, humor och berättelser.  

Vad som kan tänkas ge en känsla av kompetens, vara en utmaning eller gå att identifiera sig 

med är svårt att göra uttalanden om, men förslag ges på sådant som kan tänkas ge uttryck för 



 

 

faktorerna. Ord på ”retorikspråk”, begrepp på latin, ges som exempel på sådant som möjligen 

skulle kunna tänkas ge en känsla av kompetens. Som exempel på utmaningar ges större 

projekt i böckerna som kräver att eleverna använder fantasi och kreativitet. Som exempel på 

faktorer som kan tänkas upplevas som relevanta i elevernas värld eller möjliga att identifiera 

sig med, ges de litterära genrerna fantasy och skräck, som tenderar att vara särskilt populära 

bland ungdomar, texter om och av ungdomar, med mera. 

Några slutsatser dras:  

 Det finns många varierande sätt att motivera på och olika läroböcker kan vara 

motiverande på olika sätt. 

 Det är svårt att säga säkert hur motiverande något kan tänkas vara för någon annan. Dock, 

när man studerar en lärobok närmare, har man en möjlighet att om den ger uttryck för 

några motiverande faktorer över huvud taget, och hur många dessa ”möjligen 

motiverande” saker är.  

 Aktiviteter väver i regel in många olika faktorer av motiverande slag, vilket skulle kunna 

betyda att aktiviteter generellt sett har hög potential att motivera.  

 Innehållsförteckningen kan ge en bild av hur tydlig bokens struktur och riktning är.  

 Ett närmare studium av textboken kan ge en bild av vilken dess huvudtanke är om hur 

man motiverar.  

Under analysen tycktes exempelvis ett mönster skönjas av att Svenska Nu lägger sin 

tyngdpunkt på aktiviteter, medan Svenska Direkt främst fokuserar på att knyta an innehållet 

till livet utanför skolan.  

Nyckelbegrepp: motivation, studiemotivation, behaviorism, kognitiv psykologi, stimuli-

respons-teorin, Bruners undervisningsteori, Maslows behovshierarki  
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1 Inledning  
 

I Läroplanen står det att ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet” (Lgr’11 s. 13). Ett begrepp med anknytning till dem alla tre är begreppet 

”motivation”. Det är motivation i allmänhet och studiemotivation i synnerhet som det här 

arbetet handlar om.  

Som blivande lärare är det förstås intressant att undersöka vad man kan göra för att öka 

förutsättningarna för att denna eftersträvansvärda motivation ska infinna sig. Åtskilligt har 

med säkerhet redan skrivits om hur man kan tänka nytt och kreativt om lektioner för att skapa 

en mera motiverande miljö. Utifrån vad jag har sett av vardaglig praxis under mina 

praktikperioder på högstadieskolor, verkar dock många lärare föredra att arbeta utifrån sina 

läroböcker, eftersom de erbjuder färdigt material och lektionsupplägg, och för att den tid, 

kraft och kreativitet som det skulle kräva att hitta på andra lektioner finns inte på lager. Så att 

hänvisa till undervisningssätt som anses vara motiverande, som kräver att man lämnar 

läroböckerna därhän, känns för närvarande aningens verklighetsfrånvänt. Och kanske 

onödigt? ”Man behöver ju inte uppfinna hjulet två gånger”, som min praktikhandledare 

brukade säga, angående bruket av läroböcker. Det borde väl räcka att ha en bra lärobok? Men 

vad är en bra lärobok? Av alla aspekter som finns att ta hänsyn till i den frågan, tar det här 

arbetet upp aspekten motivation.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med det föreliggande arbetet är att undersöka hur olika faktorer som anses vara 

motiverande, kan ta sig uttryck i läroboksform inom ämnet svenska.  
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1.2 Begreppsdefinition 

 

 Nationalencyklopedins definition av ordet:  

”motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi 

över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra” 

(Nationalencyklopedin 2012). 

 

 Svenska Akademiens ordlistas definition av ordet: 

 ”System av motiv för handlingar; inre motivering” (Svenska Akademien 2012). 

 

 Håkan Jenner, professor i pedagogik, skriver: ”Själva ordet motivation härstammar 

från ett latinskt ord - ’movere’ - som betyder ’att röra 

sig’.[…]Motivationsforskningens huvudfråga kan alltså (om)formuleras som: ’Vad är 

det som får människor att röra sig?’ ” (2004 s. 37). 

 

 Lennart Sjöberg, professor i psykologi, beskriver i sin bok Studieintresse och 

Studiemotivation – en analys av de grundläggande faktorerna motivation som ” ett ord 

som betecknar psykologiska drivkrafter av allehanda slag” (1997 s. 9). 

 

 Den schweiziske psykiatern C. G. Jung menade att motivation kännetecknas av att 

”det finns en tanke eller känsla som är rationell och förnuftsstyrd, och har en ordnande 

funktion. Motivation är en viljeakt, en inifrånkommande strävan, avsikt och ambition 

att lära” (Sanderoth 2002 s. 106). 

  

http://www.ne.se/lang/motiv/259477
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2 Bakgrund 
 

Redan på 1970-talet fastslog man i en stor utredning, SIA-utredningen
*
, att motivation är en 

icke försumbar aspekt i skolarbetet. Ingrid Sanderoth skriver om detta i sin avhandling Om 

lust att lära i skolan – en analys av dokument och klass 8y (2002):   

Enligt SIA-utredningen (SOU 1974:53) står begreppet motivation för egenskaper hos 

individen som studieintresse, ambition och engagemang i skolarbetet. Motivation är 

viktig för varseblivning, uppmärksamhet, lärande och glömska. Begreppet avser de 

krafter som aktiverar individen, bestämmer inriktningen av hans/hennes ansträngningar 

samt arbetets intensitet och varaktighet (Sanderoth 2002 s. 105).  

Dr William Glasser (f. 1925-), amerikansk psykiater som fokuserar på människans val och 

ansvar, och som utvecklat en så kallad ”Choice theory”, på svenska kallad ”motivationsteori”, 

skriver angående studiemotivation, att: ”Den läxa vi måste lära oss […] är att vi inte kan 

tvinga någon elev att arbeta om han/hon inte anser arbetet tillfredsställande” (Glasser1996 s. 

17). Vidare skriver han att även om en del lärare är bättre på att motivera än andra, ”kan ingen 

lärare, hur skicklig han än är, lära en elev som inte vill lära sig” (a.a. s. 19).   

Det finns ingen enhetlig teori om vad som är motiverande. Vad som driver människan, får 

henne att röra sig och som styr människans beteende finns det olika åsikter om, beroende på 

vilken tradition eller skola inom psykologin man tillhör.  I kapitlet ges en redogörelse för tre 

teorier rörande motivation och de riktningar inom psykologin som ligger till grund för dem.  

2.1 Den psykodynamiska skolan 

 

Den psykodynamiska skolan har sina rötter i Sigmund Freuds (1856-1959) psykoanalys som 

lades fram i slutet på 1800-talet. Enligt den traditionen tänker man sig att vårt beteende är en 

kompromiss mellan två olika krafter – den egoistiska som manar till tillfredsställelse av 

begären, och den samhälleliga som manar till ansvar (Maltén 1997, s. 146). Man ser det som 

att människans vilja svag och att hon styrs av sådant hon inte kan kontrollera på egen hand 

(Lundgren & Lökholm 2006 s.18). 
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2.2 Den inlärningspsykologiska skolan/ behaviorismen 

 

Behaviorismen byggdes upp i slutet på 1800-talet av bland andra ryssen Ivan Pavlov (1849-

1936), som en reaktion mot de ”overifierbara mystifieringar av människan” som tidigare hade 

präglat psykologin (Säljö 2000 s. 50 ff.). Enligt honom kan man inte förklara människans 

beteende med inre processer såsom motiv, förnuft och känslor, utan endast med yttre 

manifestationer, så som beteende och reflexer, eftersom det är sådana man kan mäta (Maltén 

1997 s. 114 f.). Därmed är behaviorismen besläktad med den positivistiska vetenskaps-

traditionen (Säljö 2000 s. 50). En huvudtanke är att det mesta av vårt beteende är inlärt, och 

att man, för att få en viss respons, behöver använda rätt sorts stimuli (Lundgren & Lökholm 

2006 s.18 f.), även kallat stimuli-respons(SR)-teorin (Maltén 1997 s. 143). Bilden av 

människan är, liksom i den psykodynamiska skolan, att hon är styrd av krafter som hon inte 

kan kontrollera (Lundgren & Lökholm 2006 s.18), med ett närmast reflexmässigt beteende, 

och på så vis relativt passiv; en som blir det hon av miljön formas till (Maltén 1997 s. 143). 

”Man ser det nyfödda barnet som ett oskrivet blad […], på vilken omgivningen ristar sina 

tecken” (a.a. s. 114). Behaviorismen kom att dominera inlärningsforskningen under 1900-

talets första hälft (Härnö studier 2005).  

 

2.2.1 Stimuli-respons-teorin 

 

Forskningen om studiemotivation föddes i den behavioristiska traditionen. Där sågs 

motivation som något fysiskt, och de studier man hänvisade till var främst sådana som var 

gjorda på djur. Med dessa djurstudier hade man kommit fram till att belöningar skapade 

motivation (Sjöberg 1997 s.13). Arne Maltén, universitetslektor i pedagogik, skriver följande 

om stimuli-respons-teorin: 

De behavioristiska stimuli-respons (SR) – teorierna byggs upp kring grundbegreppen stimuli 

(retning) och respons (reaktion på retningen). Alla beteenden, utom de medfödda reflexerna, 

ses som inlärda SR-kopplingar. Arvets eventuella inverkan är ointressant (Maltén 1997 s. 114). 

Sett ur ett sådant perspektiv, att respons uppkommer vid en viss stimulans, kommer 

motivationen utifrån. Önskvärd respons anses bli förstärkt då den belönas. Inom skolan har 

SR-tendenserna tagit sig uttryck i beröm och skamvrår, röda bockar och guldstjärnor och 

inlärning av fråga-svar-karaktär. Idag är dock teorin inte så aktuell, då man frångått tanken att 

det mänskliga beteendet skulle vara så passivt och reflexmässigt (Maltén 1997 s. 115 ff.). Det 

är dessutom många som nu ställer sig kritiska till den typen av motivation som kan skapas 
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med belöningar. Man har sett att även om morötter av olika slag kan skapa motivation för 

stunden, är det en motivation som kopplas till belöningen och inte till lärandet i sig 

(Sanderoth 2002 s. 106). ”Yttre motivation tenderar att leda till att man väljer enkla uppgifter, 

medan inre motivation leder till att man väljer optimala utmaningar” (Sjöberg 1997 s. 28). I 

värsta fall kan man till och med göra inre motivation (entusiasm över aktiviteten i sig) till 

yttre motivation (entusiasm över belöningen): hobbyn blir till arbete (Lundgren & Lökholm 

2006 s. 46 ff.). 

Enligt von Glasersfeld (1995, i Strandvall 2000 s. 6) har SR-pedagogiken skapat en skola som 

fokuserar goda prestationer snarare än lärande. Studenterna blir duktiga på att svara rätt på 

traditionella tentamensfrågor, men dåliga på att lösa problem som kräver att man verkligen 

har förståelse för stoffet. Hakkarainen (1997, a.a. s. 7) tar upp faktasökande frågor som 

exempel på skolfenomen som inte tjänar till att skapa förståelse för ett ämne, och pekar på hur 

vanliga de har varit i läromedel, jämfört med frågor om ”hur” och ”varför” som han menar har 

en mycket stor betydelse för vårt kunskapsbyggande. 

 

2.3 Den humanistiska skolan 

 

Den humanistiska skolan började växa fram på 1950-talet som en reaktion mot determinismen 

inom de psykodynamiska- och behavioristiska skolorna, med bilder av människan som styrd 

av utomstående, eller icke påverkbara, faktorer. En central tanke inom den humanistiska 

psykologin är att människan är ”fri att göra egna val”. Man menar att varje människa har en 

idealbild av sig själv som hon eftersträvar att bli. Detta efterliknande, eller 

självförverkligande, är en stark motiverande kraft (Lundgren & Lökholm 2006 s.18 ff.). 

Enligt dessa tankegångar är det viktigt att ha ett tillåtande klimat så att det står varje människa 

fritt att leva ut och förverkliga sig själv så mycket som möjligt. Upplevelsen är i centrum. 

Abraham Maslows (1908-1970) behovstrappa är exempel på humanistisk psykologi som fått 

stort genomslag (Psykologiguiden 2012).  
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2.3.1 Maslows behovstrappa 

 

En humanistisk motivationsteori som är välkänd är Maslows behovstrappa. Den går ut på att 

människor har olika behov av olika art som randordnas i en trappa, med de fysiska, mest 

trängande behoven i botten, och behov av mer social och psykologisk art längre upp (Sjöberg 

1997 s. 14). Här är Maslows behovshierarki, med behoven i rangordning, sedd ur läsordning, 

med det ”lägsta”, mest primära behovet, överst: 

 Fysiologiska behov som mat, kläder, sömn, fysisk hälsa, sex 

 Trygghetsbehov som materiell trygghet, fasta rutiner, normer 

 Tillhörighetsbehov som kontakt med andra, positiva relationer till andra, 

gruppgemenskap 

 Uppskattningsbehov som att känna sig värdefull, uppskattad, ha en positiv självbild 

 Självförverkligandebehov som att vara kreativ, utveckla sig själv, utnyttja sin kapacitet 

(Maltén 1997 s. 165). 

Tanken är de första behoven, de längst ner i trappan, är de som styr beteendet primärt. Är inte 

dessa behov tillgodosedda är det dem man först och främst vill tillfredsställa. Andra behov är 

sekundära så länge de nedre behoven inte är tillfredsställda. Den hungrige tänker på mat 

framför social gemenskap till exempel, och den som är ensam känner ett större behov av 

vänner än av att prestera bra (Sjöberg 1997 s. 14). 

Maslows teori har ifrågasatts av en del forskare, som menar att den är spekulativ och ohållbar, 

men den är ändå mycket populär, troligen för att många tycker att den stämmer överens med 

det ”sunda förnuftet”, och den har ändå fått stort genomslag i samhällsdebatten (a.a. s.15) och 

i satsningar på motivation i skolan (Maltén 1997 s. 165). 
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2.4 Den kognitiva skolan 

 

Den kognitiva skolan är en samling inriktningar som, i motsats till behaviorismen, sätter 

människans kognition och mentala processer i centrum (Säljö 2000 s. 55). Företrädarna för 

skolan - Jean Piaget, Lev Vygosky och Jerome Bruner, för att nämna några namn - 

opponerade sig emot behaviorismens positivistiska syn på människan och menade att även 

”icke observerbara beteenden”, så som tankeprocesser, kunde äga rum i en vetenskaplig 

diskurs (Biehler & Snowman 1997, i Strandvall 2000 s. 10). Man gick emot tanken på att vi 

skulle agera reflexmässigt på stimuli, utan menade att människan, som en nyfiken och aktiv 

varelse, först tolkar det hon möter. Tolkningen görs, framhöll Piaget, utifrån de 

förutsättningar vi har, av genuppsättning, tidigare erfarenheter och föreställningar om världen. 

Enligt Piaget reagerar vi på de nya erfarenheterna vi möter (i graden av förkastande eller 

införlivande av dem i den befintliga föreställningsvärlden) på det sätt som skapar mesta 

möjliga känsla av helhet och meningsfullhet (Maltén 1997 s. 121 ff.) (Säljö 2000 s. 59).  

Den del av kognitivismen som fått störst genomslagskraft i synen på lärandet är vad som 

brukar kallas konstruktivism. Konstruktivismen bygger på att man konstruerar sin förståelse, 

istället för att vara passiva mottagare av information. Piaget framhöll aktivitet som något 

oumbärligt i utvecklingsprocessen och menade att det är då vi engagerar oss fysiskt och 

intellektuellt i vår omgivning, med undersökningar och frågor, som vi utvecklas. Läraren får 

gärna ta ett steg tillbaka. Säljö har översatt en text av Piaget från 1972 enligt följande: ”Vad 

man önskar att lärarna skulle upphöra med att föreläsa och istället stimulera elevernas egna 

undersökningar och deras egna ansträngningar…” Piagetinspirerade avtryck som lämnats i 

läroplaner under 60-, 70-, 80- och 90-talen är formuleringar om att barn ska få vara ”aktiva”, 

”upptäcka saker på egen hand”, ”arbeta laborativt” och ”styras av sin egen nyfikenhet”. En 

annan sak var vikten av att förstå, och inte bara ”lära utantill” (Säljö 2000 s. 56 - 62). Skolans 

ansvar, enligt Piaget, är att anpassa sig efter barnen, stimulera deras aktivitet och kreativitet 

och möta dem på deras mognadsnivå. Gör man det behöver man inte ge någon yttre 

motivation (Maltén 1997 s. 121 ff.).   

Kritiken mot kognitivismen har varit att tankarna är eurocentriska - att undersökningar gjorts 

på barn med liknande gynnade förutsättningar - och att man överfokuserat de inre 

möjligheterna, på bekostnad av den inverkan som omgivningen, vår kultur och de hjälpmedel 

som där finns till vårt förfogande, har på ens tänkande. Som ett exempel kan man tänka på ett 

annat sätt om man har tillgång till ett skriftspråk än om man inte har det (Säljö 2000 s. 74 ff.).  
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2.4.1 Bruners undervisningsteori 

 

Den amerikanske professorn Jerome S Bruner (f. 1915), är också en av förgrundsfigurerna 

inom kognitivismen. Han har utarbetat en undervisningsteori, som utgår ifrån att det ligger i 

människans natur att lära, och att nästan varje elev har en vilja att lära. Yttre motivation bör 

bara användas för att sätta igång läroprocessen, menar han. Bruner han lyfter fram fyra olika 

motivationskrafter som en han menar att en lärare har att spela med för att främja denna inre 

motivation (Maltén 1997 s.128) (Bruner 1966): 

 Nyfikenhetsmotivet, som kan anknytas till allt som är oklart, ovisst och ouppklarat och 

som därför väcker frågor, hypoteser och skapar idéer.   

 Kompetensmotivet, som driver eleven att göra arbetet färdigt, att lyckas eller att söka 

kunskapen för dess egen skull. 

 Identifikationsmotivet, som driver eleven att vara lik någon utan att för den skull binda 

sig, att finna en kompetensmodell att efterlikna i sitt agerande och i sitt sökande efter 

kunskap och värderingar. 

 Ömsesidighetsmotivet, som parallellt med inlärning söker sig mot en social gemenskap 

med studiekamraterna (Bruner s 115 ff.) (Maltén, s. 128). 

Enligt Bruner är det inte bara uppnåendet av klarhet eller kompetens som tillfredsställer, utan 

även själva sökandet därefter kan ge det. För att så ska vara fallet krävs dock att uppgiftens 

struktur är tydlig, med en början och ett slut. Bruner menar också att det är troligt att 

motivationen att klara av något inte är så stark om uppgiften som man ska klara av tycks 

meningslös (Bruner 1966 s. 116 ff.).  
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2.5 Andra motiverande faktorer 

 

I boken Studieintresse och Studiemotivation (1997) redogör Lennart Sjöberg, professor i 

psykologi, för var forskningen inom studieintresse och studiemotivation står idag. Han skriver 

att man ofta lyfter upp verklighetsanknytning och någots praktiska värde och nyttighet som 

något som ska skapa intresse, och vill problematisera det sättet att se på intresset (a.a.  s. 31 

f.). I en undersökning, gjord med grundskoleelever, fann han att den undervisningsmetod som 

skapar mest intresse är då eleven får vara aktiv (a.a. s. 24). Aktivitet ger nämligen eleven mer 

inflytande över vad som händer, och det lyfter Sjöberg fram som en viktig drivkraft.  

Många forskningsresultat visar att människor, både barn och vuxna, eftersträvar 

kontroll över sin situation och att de utvecklar intresse och kreativitet främst när 

de har och upplever sådan kontroll (Sjöberg 1997 s. 25). 

Sjöberg refererar till en teori som heter ”självbestämmandeteorin”, formulerad av Deci och 

Ryan, som går ut på att vi har ett inre, verkligt jag, och att vi strävar efter att låta denna inre 

människa helt styra över våra handlingar. Därför är det viktigt med utrymme för aktivitet och 

att få arbeta med egna idéer, och att inte styras av yttre motivation (a.a. s. 26).  

Det praktiska värdet, skriver han, ”har betydelse för intresse, men ingalunda alltid eller den 

största betydelsen. Värderingar är i sig […] av marginell betydelse för beteendet, men 

verklighetsorienterade och praktiska inslag i en utbildning kan även medföra upplevelse av 

kontroll och viktig kompetens; i så fall gynnas intresset.” Att något är nyttigt kan dock vara 

viktigt för dem som inte är intresserade, och att för deras skull kan det vara taktiskt med 

anknytningar till livet utanför skolan (a.a. s. 33). 

I boken Om lust att lära i skolan (2002) har Ingrid Sanderoth samlat faktorer från olika 

teoretiker, och från egna undersökningar, som anses ge lust att lära. Håkan Jenner redogör i 

boken Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (2004), för faktorer och 

teorier som han och andra menar är motiverande. Jenner och Sanderoth redogör inte för några 

hela teorier, utan refererar till olika forskare som funnit olika faktorer som de menar är 

motiverande. Här följer en sammanställning av de omskrivna faktorerna i Sjöberg, Sanderoth 

och Jenner, och dessa faktorers förespråkare, då det inte är författarna: 
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 Känslan av kompetens (enligt White och Deci, i Sjöberg 1997 s. 13 resp. 26). 

 Nyfikenhet, som kan väckas av det som är nytt och av lagom stor komplexitet (enligt 

Berlyne, i Sjöberg 1997 s. 14). 

 Att eleven får vara aktiv vid inlärningen (Sjöberg 1997 s. 24). 

 Att få arbeta med egna idéer eller välja bland uppgifter som någon annan formulerat 

(Sjöberg 1997 s. 25). 

 Delaktighet i planering av lektion (Sanderoth 2002 s. 319). 

 Sociala relationer gynnas av arbetet (enligt Deci, i Sjöberg 1997 s. 26). 

 Att undervisningen relateras till ”verkligheten”, livet utanför skolan (enligt Dewey, i Sjöberg 

1997, s. 31) (Jenner 2004 s. 46) (enligt Ziehe, i Sanderoth 2002 s 119). 

 Kursinnehåll som är ”relevant för eleverna och tillämpligt utanför skolan” och att man 

tydliggör anledningen till att man gör det man gör i början av varje nytt arbetsområde. 

(enligt Brophy i Sanderoth 2002 s. 120). 

 Identifikation med studieobjektet – ”att det erfars som relevant, meningsfullt, och 

betydelsefullt i elevens personliga agenda” (a.st.) 

 Delmål i arbetet - för känslan av kontroll och kompetens (Sjöberg 1997 s. 27) (Jenner 2004 s. 46). 

 Tydlighet i riktning och struktur (Sanderoth 2002 s. 319). 

 Intresse för uppgiften. De situationella faktorerna som läraren kan påverka är bland andra; 

lekar och spel, fantasi, humor och berättelser (enligt Bergin, a.a. s. 117 f.).  

Ringa förändringar i uppgifters design för att göra den roligare, som att försätta i 

en fantasivärld, medförde ett ökat intresse och en högre inlärningseffekt i 

uppgiften i sig men också att ett vidare intresse och mer positiv attityd till skolan 

(enligt Lepper & Cordova  i Sanderoth 2002, s. 117). 

 

 Utmaningar - elevernas tänkande utmanas (Sanderoth 2002 s. 319). 

 Progression - att arbetet drivs framåt med tydlig riktning (a.st.). 

 

 

 ...hungern efter kunskap väcks när det närliggande blir främmande som en saga 

och det avlägsna görs hemtamt. Det främmande och okända, det besynnerliga och 

det förunderliga fångar elevernas uppmärksamhet och skapar ett intresse att veta 

mera. Grannskapet och den yttre rymden måste genomsyra varandra, nutiden och 

urtiden byta plats (Liedman 2001, citat från Sanderoth 2002 s. 119).  
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3 Metod  

 

3.1 Teoretiskt urval  

 

Då det finns många olika skolor inom psykologin måste ett urval göras. Den psykodynamiska 

skolan är medtagen, om än ytligt, för att behaviorismen uppstod som en reaktion mot sådana 

strömningar. Den behavioristiska och den kognitiva andra skolan är med för att de på olika 

sätt och under olika perioder satt prägel på vår syn på motivation och undervisning. Den 

humanistiska skolan är med för att den lämnat avtryck i motivationsdiskursen, bland annat 

med Maslows behovstrappa.  

I valet av teorier har jag valt de teorier som har med motivation att göra som tycks ha haft 

störst genomslagskraft, utifrån den föreliggande litteraturen. 

 Bland de faktorer som Sjöberg, Sanderoth och Jenner refererat till, har jag valt faktorer som 

skulle kunna tänkas finnas i läroböcker, då syftet med arbetet är att illustrera hur motiverande 

faktorer kan ta sig i uttryck i en lärobok. Faktorer som svårligen kan antas rymmas i en bok, 

som till exempel attityder och förväntningar människor emellan, har sålunda inte tagits med i 

beräkningen.  

Av alla nämnda faktorer som olika riktningar och teorier lyft fram som motiverande har en 

sammanställning, och i vissa fall omskrivning, gjorts. ”Nyfikenhet” har sålunda översatts till 

klurigheter/frågetecken, då de senare är mer konkreta att finna exempel på.  Några har fallit 

bort från den tidigare listan, såsom exempelvis ”intresse”, som enligt litteraturen kunde fångas 

genom aktivitet, humor, klurigheter, och så vidare – faktorer som tagits upp som egna 

punkter. 

3.2 Urval av läroböcker 

En tanke jag hade vid arbetets början var att undersöka graden av motivation i de böcker som 

används, eller finns att tillgå, ute i skolorna idag. Då motivation svårligen kan mätas 

kvantitativt, valde jag dock att istället söka definiera vad som kan anses vara motiverande, 

söka efter sådana företeelser i olika böcker, för att sedan illustrera hur de kan ta sig uttryck.  

Detta tillvägagångssätt säger litet, om alls något, om i vilken grad de undersökta böckerna är 

motiverande. Dock kan det säga något om hur motiverande faktorer kan se ut i praktiken, och 

ju mer man vet om vad man kan söka efter, desto bättre torde man kunna göra bedömningar 
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av hur motiverande är lärobok är. Att skapa mallar för kvantitativa mätningar av motivation 

överlämnar jag åt andra.    

Då det låg i mitt intresse att undersöka de motiverande faktorernas förekomst eller brist på 

förekomst i de böcker som faktiskt används ute i skolorna idag, sökte jag få reda på vilka 

läromedel som är mest förekommande idag. Jag kontaktade en läromedelsbeställare på den 

skola som jag praktiserat på, samt Läromedia och frågade om de kunde ge något svar på vilka 

som är de mest förekommande, alternativt några vanligt förekommande, läroböcker i svenska. 

Ingen av dem ville ge svar på frågan, men jag blev rekommenderad att vända mig direkt till 

de bokförlag som distribuerar läromedel, för att eventuellt få exemplar av lämpliga läromedel 

skickade till mig. Jag gjorde så, och skrev till fem större förlag att jag var intresserad av att 

göra en undersökning av läroböcker i svenska som ”är vanligt förekommande, eller som på 

grund av stor efterfrågan förväntas bli vanligt förekommande, i dagens svenska skolor”. Jag 

meddelade också att jag önskade undersöka grundböcker för årskurs 8. Tre förlag svarade och 

skickade exemplar av läroböcker på posten. Ett förlag skickade två olika böcker.  

Till undersökningen valde jag de böcker som till sin innehållsliga bredd tycktes vara mest 

kapabla att stå för sig själva; Svenska Nu och Svenska Direkt. De berör många olika områden 

och inkluderar övningar. De läroböcker som inte togs med var splittrade i olika böcker, 

antingen med olika teman för sig, eller med teori och övningar för sig, så att man hade behövt 

undersöka flera böcker för att ge en full bild av läromedlet. Eftersom underökningen av 

böckerna kunde bli något jämförande ansåg jag att förutsättningarna skulle vara så lika som 

möjligt. Att böckerna är för just årskurs 8 är mest av denna anledning, att de skulle vara för 

samma år, men också att det skulle bli något slags mellanting på högstadiet. 

Analysens upplägg ser ut som följande; först ges en kort presentation av böckerna, och deras 

upplägg, sedan gås de antaget motiverande faktorerna igenom en efter en, med exempel från 

de två böckerna som torde kunna illustrera dessa faktorer i någon bemärkelse. Sociala inslag 

tas inte upp som en egen faktor, då denna aspekt nämns i samband med genomgången av 

andra faktorer vid upprepade tillfällen.  

Då det rör sig om en analys kan inte total objektivitet råda. För att kopplingar ska kunna dras 

mellan olika företeelser i böckerna och de olika motiverande faktorerna, behövs ett visst mått 

av antaganden och associationer. Beskrivningar av de företeelser som föranlett dessa kan 

dock, förhoppningsvis, bidra till att var och en kan dra sina egna slutsatser. 
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3.3 Metodkritik 

Där det finns många teorier finns det ett urval, och där det finns urval finns det utrymme för 

subjektivitet. Beslutet om vilka faktorer som kan, respektive inte kan, exemplifieras i 

läroböcker bygger på uppfattningar om rimligt och orimligt. Men även då det kan finnas 

faktorer som borde ha tagits med i beräkningen, eller faktorer som jag inte borde ha försökt 

finna i läroböckerna, är dock de faktorer jag valt sådana som understöds av litteraturen. 

Angående läromedelsundersökningen är det förstås spekulativt att uttala sig om vad som 

skulle uppfattas på det ena eller andra sättet av andra människor; vad som skulle ge en annan 

människa en känsla av kompetens, identifikation, väcka nyfikenhet eller, ännu värre, vad 

någon annan skulle tycka var ”roligt”? Med formuleringar som syftar till att understryka 

eventuella spekulationer finns en strävan att förtydliga detta. 
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4 Resultat 

 

4.1 Samlade motiverande faktorer  

 Tydlighet i riktning och struktur.  

 Relevans i elevernas värld; ungdomsrelaterat, relevant/aktuellt, sådant som man i elevernas 

värld behöver kunna eller som det kan vara kul att kunna. Anknytning till elevernas värden 

(identifikation med studieobjektet). 

 Verklighetsanknytning; koppling till livet utanför skolan, och ett tydliggörande av den. 

 Aktivitet; att eleven får vara aktiv vid inlärningen.  

 Sociala inslag; grupparbeten, diskussion i par, övningar i grupp eller par, osv. Speciellt 

sådant som är lek- och lustbetonat (ömsesidighetsmotivet/att sociala relationer gynnas).  

 Smartheter; saker som kan tänkas ge en känsla av kompetens (Kompetensmotivet).  

 Klurigheter/frågetecken/nyheter; sådant som är oklart och ovisst, som väcker frågor och 

hypoteser (nyfikenhetsmotivet).   

 Valmöjlighet/egna idéer (självbestämmandemotivet).  

 Delaktighet i planering av lektion (självbestämmandemotivet). 

 Roligheter; lekar, spel, fantasi, humor, berättelser (intressemotivet). 

 Delmål i arbetet (skapar känslan av kontroll och kompetens).  

 Progression; att arbetet tydligt går framåt och inte står och trampar eller går fram och 

tillbaka. 

 Utmaningar; att uppgifterna inte är triviala, att det inte är för mycket upprepning. 
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4.2 Presentation och analys av läroböckerna 

 

 

Namn och omfång:  

Svenska Direkt 8, 451 s. 

Författare, utgivningsår och förlag:  

Cecilia Peña & Lisa Eriksson, 2011,  

Sanoma utbildning 

 

Boken är indelad i fem olika block: 

 Konsten att påverka; om muntlig och 

skriftlig påverkan, debattartiklar och 

retorik, och om reklambilders påverkan.  

 Konsten att berätta; om muntligt 

berättande, att läsa högt, estradpoesi, att 

läsa och analysera noveller och skriva 

egna sådana, samt om film.  

 Litterära utflykter; litteraturhistoria och 

om vad det är, om epoker, kända verk och 

författare.  

 Konsten att söka och förmedla 

information; om nyhetsartiklar och 

reportage, intervjuteknik, källkritik.  

 Praktisk svenska; om svenska språkets 

historia och utveckling i nutid, lånord och 

dialekter. 

 

Analys av framsidan: En svart silhuett mot en bakgrund av en färg som nog kan sägas vara 

ganska neutral, samt en typografi som inte utmärker sig på något speciellt sätt, kan tänkas ge 

en något intetsägande känsla. Det skulle kunna bero på att de element som finns för att man 

eventuellt skulle kunna tolka in eller skapa en berättelse eller betydelse i den upplevs som 

vaga och oengagerande. En oidentifierbar person som står upp och sträcker upp händerna är 

kanske inte något som eggar fantasin eller väcker nyfikenheten. Inte heller känns det troligt att 

något på framsidan syftar till att upplevas som humoristiskt eller särdeles träffande. Möjligen 

skulle man kunna identifiera mig med figuren, då det är en siluett som på så vis skulle kunna 

föreställa ganska många, men den hockeyfrilla man kan ana, kan tänkas ställa till det för den 

som inte identifierar sig med frisyren. Man tycks inte ha satsat på att ge framsidan det där 

”lilla extra”; något som bara är till för att det ska bli lite roligare. Det verkar som att bara det 

allra nödvändigaste är med, vilket kan ge en känsla av nödtorftighet, och i värsta fall; att ens 

första intryck av boken blir att den är torftig.  
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Namn, utgivningsår och omfång:  

Svenska [Nu], 191 s. 

Författare och förlag:  

Karin Sjöbeck & Filippa Holmström, 2001, 

Liber AB 

 

Boken är indelad i tio kapitel:  

 Läs och skriv dagbok 

 Undersök ditt språk;  

     om kroppsspråk, tal och skrift 

 Undersök ord; om språkhistoria 

 Läs och bedöm fantasy och skräck 

 Läs och skriv dikter och sångtexter 

 Presentera muntligt 

 Läs och skriv om hjältar och hjältinnor 

 Undersök rörliga bilder 

 Granska nyheter 

 Granska trender; om trender 1950-1990 

och granskning av dem 

 

Om framsidan: Nästan kvadratisk till formen, och med en avskalad, mittcentrerad layout, som 

i mångt och mycket överensstämmer med vad som i regel uppfattas som en modern, stilren 

layout, kan tänkas ge boken ett stilistiskt medvetet intryck. Den skarpa färgen (mer än på 

bilden) och det iögonfallande stora utropstecknet kan tänkas ge framsidan liv och uttryck. Hur 

en fjortonåring skulle uppleva framsidan är svårt att säga, men undertecknad får känslan både 

av stilistisk kunnighet och, då det gäller utropstecknet, av finurlighet, i och med att det som 

grafiskt, enkelt tecken passar det stilrena bra, samtidigt som det i motsats till det 

betydelsemässigt är lite skrikigt (utropstecken), och dessutom har en relation till ämnet, såsom 

betydelsebärande symbol i skriftspråket. Dessa tankar banar väg för uppfattningen att man 

faktiskt har anlitat en person som har layout som sin specialitet och att man har satsat på alla 

plan, inte bara de allra nödvändigaste, för att boken ska bli så bra som möjligt. Oavsett om 

layouten upplevs så betydelsebärande av andra, att den skapar förväntningarna på ett innehåll 

präglat av medvetenhet, profession och finurlighet, eller ej; jag tror att många skulle kunna 

hålla med om att den är modern, och bara en sådan sak kan nog anses vara den till godo, så 

länge modet nu är aktuellt.  
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4.3 De motiverande faktorerna med exempel från läroböckerna 

 

4.3.1  Tydlighet i riktning och struktur 

Exempel från Svenska Direkt:  

Boken är uppdelad i fem block, och varje block har olika underkategorier. Namnen på tre av 

blocken; ”konsten att påverka”, ”konsten att berätta”, och ”konsten att söka och förmedla 

information” ger en bred beskrivning av vad man kan göra med språket, använda det till. De 

andra två tar med de resterande områden som har med språket att göra, men som inte ryms i 

dessa praktiska delar; litteratur i blocket ”litterära utflykter”, med litteraturhistoria och en 

antologi, samt teori i blocket ”praktisk svenska” med språkhistoria, dialekter och språkvård. 

Upplägget med den föreliggande blockindelningen kan tänkas upplevas som logiskt, och 

därmed tydligt strukturerat.  

Även i strukturerandet av och riktningen i blocken och dess underkategorier kan det tyckas 

finnas en tydlighet, då de är uppbyggda på likartade sätt (förutom ”litterära utflykter” som har 

ett eget upplägg). Blocken inleds med ett uppslag med rubrik och fyra-fem punkter som anger 

vad man i blocket kommer att få lära sig. De olika kapitlen inleds med en illustration med 

anknytning till ämnet, en informationsruta och några samtalsfrågor om ämnet, varpå det följer 

information varvat med samtal, reflektioner och uppgifter, som blir mer avancerade ju längre 

in i kapitlet man kommer.  

Exempel från Svenska Nu:  

Rubrikerna på kapitlen är; ”läs och skriv dagbok”, ”undersök ditt språk”, ”undersök ord”, ”läs 

och bedöm fantasy och skräck”, ”läs och skriv dikter och sångtexter”, ”presentera muntligt”, 

”läs och skriv om hjältar och hjältinnor”, ”undersök rörliga bilder”, ”granska nyheter”, samt 

”granska trender”. En eventuell röd tråd mellan de olika kapitlen eller tanke bakom vilket 

innehåll som valts är svår att se. En gemensam nämnare är dock att de alla är uttryck för 

aktiviteter av olika slag, vilket skulle kunna vara sättet på vilket innehållet är strukturerat; 

efter olika saker man kan göra i svenskan.  

Om anledningen till det valda innehållet är något otydligt, finns det däremot en strukturell 

tydlighet i att kapitlen är upplagda på likartade sätt. De inleds med ett uppslag där hela vänstra 

sidan är en bild och där det på höger sida finns en rubrik och en ruta där det står vad man 

kommer att få göra i kapitlet, därefter information varvat med frågor och övningar av 

undersökande karaktär, och avslutningsvis en eller ett par större uppgifter som fördjupning. 
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Varje kapitel avslutas med an ruta, liknande den som inleder kapitlen, där man ska 

sammanfatta kapitlet och utvärdera sitt arbete.   

4.3.2 Verklighetsanknytning 

 - Koppling till livet utanför skolan, och ett tydliggörande av den.  

Exempel från Svenska Direkt:  

Namnen på bokens olika delar är användningsområden som ligger utanför skolans domäner. 

Redan upplägget på innehållet kan därmed sägas inneha en koppling till livet utanför skolan. 

Förutom rubriker som anger innehållets verklighetsanknytning, understryker uppdelningen av 

momenten denna anledning till deras varande. Istället för att till exempel olika sorters 

skrivande hamnar i ett sjok och olika sorters talande i ett annat, som moment som man ska 

lära sig i svenskan, ibland lösryckta ur sina sammanhang, sätts nu momenten ihop efter vilken 

funktion de fyller. Skrivande av debattartiklar hamnar ihop med retorik och elevdemokrati i 

blocket om påverkan, medan estradpoesi hamnar med novellskrivande, dramaturgi och film, i 

blocket om berättande, för att ta några exempel.  

Om den ”automatiska” förklaring till momentens varande som innehållet i ”konsten att…” -

blocken ger skulle undgå någon, står det ganska tydligt i inledningen av varje nytt kapitel vad 

man ska med det aktuella stoffet till. I inledningen av ett kapitel om argumentation står det till 

exempel följande: ”Människor har i alla tider tyckt om att diskutera. När du diskuterar 

försöker du få andra att tycka som du i ett särskilt ämne […]”, följt av diskussionsfrågor där 

man bland annat ska prata om i vilka sammanhang det är viktigt att kunna diskutera. För den 

som fortfarande inte är övertygad om ämnets relevans, kommer en till text som sätter ämnet i 

relation till elevens vardag: ”Du har redan varit med om många situationer då du tyckt 

annorlunda än någon annan och försökt få den där andra personen att tycka som du. Det kan 

vara din mamma som tycker att du ska vara hemma senast tio på kvällen […]. Det kan vara 

din kompis som alltid vill äta på McDonald’s” (identifikationsaspekten?). Andra områden 

introduceras på liknande sätt.  

Litteraturdelen och de teoretiska bitarna har inte på samma sätt en direkt koppling till 

praktiskt användningsområde, för dem som inte självmant ser nyttan med litteratur och 

språkteori. Teoridelen tycks ha förståelse för språkets utveckling som argument. ”- hur hänger 

allt ihop?” står det i en rubrik, vilket ger en bild av vad kapitlet är till för.  Delen om 

litteraturhistoria har förståelse för texter och för den tid som texten skrivits i, som argument 
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för sitt varande - en hel sida avsätts för att svara på varför man ska ha litteraturvetenskap. 

Antologin däremot har inte några argument alls för sig.  

Exempel från Svenska Nu:  

Enligt litteraturen (Brophy i Sanderoth 2002 s. 120) ska man i början av varje nytt 

arbetsområde tydliggöra anledningen till det valda materialet. Så tidigt som i ordningen eller 

rubriceringen på innehållet ges det i Svenska Nu inga tydliga ledtrådar om varför stoffet är 

med. Hur ser det då ut i kapitlens inledningar? Hur introduceras ett nytt område? Här ges 

sammanfattningar och citat från den första sidan i några kapitel, som visar hur anledningen till 

det valda stoffet presenteras:  

Läs och skriv dagbok: för att ”ibland kanske du vill berätta om saker som du funderar på […], 

utan att behöva anförtro dig åt någon annan. Då kan du skriva dagbok” (s. 7). Undersöka sitt 

språk: Man använder språket på ett sätt när man talar och på ett annat när man skriver. Och 

även ens kropp talar, fastän man kanske inte tänker på det (s. 23). Undersöka ord (om 

språkhistoria): ”Idag talar och skriver vi på ett annat sätt än för hundra år sedan. Många ord 

som du använder fanns inte förr, till exempel dator, tonåring, mobiltelefon […]. När vår 

livsstil förändras, ändras också språket” (s. 41). Läs och bedöm fantasy och skräck: I sagor 

kan du möta älvor och monster … andra berättelser där fantasin spelar roll är fantasy (s. 61). 

Läs och skriv dikter och sångtexter: ”Du får undersöka vad som är typiskt för sådana texter 

och även träna att läsa högt” (s. 83). Presentera muntligt: ”Nu har du chansen att berätta om 

något som du själv vill prata om, och du får öva dig att berätta på ett sätt som får dina åhörare 

att verkligen lyssna. [---] Syftet med det här kapitlet är att du ska göra en muntlig presentation 

för klassen” (s. 103). Läs och skriv om hjältar och hjältinnor: ” I alla tider har det funnits 

hjältar och hjältinnor som människor har beundrat. [---] de har alla en del egenskaper som är 

gemensamma, egenskaper som gör att de blir beundrade” (s. 119). 

 

4.3.3 Aktivitet  

- Att eleven får vara aktiv vid inlärningen.  

Exempel från Svenska Direkt:  

Det finns ett system av att ha praktiska övningar av det som avsnittet handlat om. Många av 

aktivitetsmomenten kombinerar flera av de motiverande faktorerna. Efter att man läst om och 

diskuterat olika debattartiklar ska man till exempel träna på att skriva argumenterande texter 
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(s. 21 f.). Arbetet delas upp i flera moment, vilket kan vara motiverande enligt kompetens-

aspekten, då man med delmål klarar av en sak i taget. Man ska arbeta i par (social aspekt), 

bland olika teser välja en att jobba med (viss valmöjlighet), göra spalter med för- och 

motargument för tesen (egna idéer), tillsammans skriva en argumenterande text och byta text 

med ett annat par och ge varandra muntlig respons (social aspekt). Sedan fortsätter 

debattartikelarbetet med att man ska skriva en argumenterande text på egen hand 

(delmålsaspekt och progressionsaspekt; när man som ett nästa steg ska göra något på egen 

hand). Denna gång får man välja mellan många fler teser, så som alkohol, tobak, kost- och 

matvanor, kroppsideal, ätstörningar, motion (skulle kunna vara identifikations- och/eller 

relevansaspekt), eller något helt annat (egna idéer). Arbetet fortsätter på ett sätt som liknar det 

man gjorde i par, om än på en lite mer avancerad nivå, då man ska skriva ett första utkast och 

ställa sin text mot ett antal kvalitetskontrollerande frågor.  

Även inom projekt som att skapa en blogg (s. 65), göra en reklamannons (s. 83), skriva en 

egen novell (s. 172), spela in en egen film (s. 196), innehåller många aktiva moment. En 

övning där hela klassen är fysiskt aktiv, är ”heta stolen”, där alla ska sitta på sina stolar i en 

ring och där man ska byta stol med någon annan om man håller med om det påståendet som 

läraren läser upp (s. 41).  

Exempel från Svenska Nu: 

Alla stora rubriker/block är formulerade som aktiviteter; ”undersök ditt språk”, ”läs och 

bedöm fantasy och skräck”, och så vidare, och i boken är det ungefär lika stora utrymmen 

som ges åt informerande texter av olika slag, som åt uppgifter av mer eller mindre aktiverande 

slag. Istället för långa informerande texter uppmanas istället eleverna att själva ta reda på 

fakta om olika saker.  

Vanliga typer av aktiviteter i boken är, förutom informationssökning; att undersöka texter, 

diskutera i grupper, läsa böcker, skriva om sådant man läst eller sett, i par göra listor på de 

svordomar/slangord/fantasyböcker (o.s.v.) man känner till, göra illustrationer av olika slag, 

och så vidare. Förutom dessa, som kan sägas vara återkommande inslag finns även andra 

aktiviteter, så som att hitta på en teaterpjäs och spela upp inför klassen, göra en kortfilm, göra 

ett eget nyhetsprogram, med mera. Många av aktiviteterna medför sociala aspekter - antingen 

genom att man arbetar i grupp, eller att man redovisar för varandra - och möjlighet till att 

arbeta utifrån egna idéer. Då de ger utrymme för fantasi, humor och berättelser kan man tänka 

sig att de också kan upplevas som roliga.  
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4.3.4 Smartheter 

- Saker som kan tänkas ge en känsla av kompetens (kompetensmotivet).  

Exempel från Svenska Direkt och Svenska Nu:  

Vad som kan tänkas ge någon känsla av kompetens är svårt att svara på. Delmål har lyfts fram 

som en sådan sak, och några exempel på övningar innehållandes delmål har redan nämnts. De 

är vanligt förekommande i båda böckerna. Vilket innehåll som kan tänkas ge en känsla av 

kompetens torde vara olika från person till person. Rent spekulativt skulle man kunna säga att 

man skulle kunna få något slags kompetenskänslor av att lära sig fackbegrepp; ord som de i 

branschen införstådda känner till. Det kan tänkas vara ett sätt att känna att man har koll på 

läget, för att man vet vad folk pratar om som pratar med dessa avancerade ord, även när andra 

inte förstår. I Svenska Direkt finns uppslag med begrepp på ”retorikspråk”; logos, pathos och 

ethos (s. 17), samt inventio, dispositio, elocutio, och så vidare (s. 25), samt ord från 

reklambranschen (s. 78 f.) och namn på olika ansvarsområden på en tidningsredaktion (s. 

362). Ett liknande exempel från Svenska Nu är filmtekniska begrepp som tas upp, med namn 

på olika kameraperspektiv och aspekter som är viktiga att tänka på när man filmar (s. 148 ff.). 

Dock med en reservation om att de begrepp som nämns är de svenska, och enligt tanken om 

att det skulle kunna kännas imponerande att kunna det ”riktiga” branschspråket, skulle det 

nog vara mer ändamålsenligt om man tagit med de engelska uttrycken istället - ”close-up” 

istället för närbild, och så vidare.  

 

4.3.5 Utmaningar 

- Att uppgifterna inte är triviala.  

Exempel från Svenska Direkt och Svenska Nu:  

De större projekt som tidigare nämnts (göra film, skapa en blogg, etc.) kan nog tänkas vara 

något att bita i – i alla fall något som man kan lägga på en hög nivå om man vill. Andra 

exempel är att framföra ett argumenterande tal för klassen/framföra en muntlig presentation 

(Svenska Direkt respektive Svenska Nu) och skriva en egen novell (båda böckerna). De torde 

kunna tänkas vara utmanande för att de kräver att eleverna använder sin fantasi och kreativitet 

och skapar något.  
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4.3.6 Roligheter 

 – Lekar, spel, fantasi, humor, berättelser. 

Exempel från Svenska Direkt:  

De tidigare nämnda större projekten torde ha potential att upplevas som roliga. De uppfyller 

flera av de angivna kriterierna för faktorn i alla fall; berättelser, fantasi, samt humor för den 

som så vill. Det finns även andra mer engångsförekommande moment i Svenska Direkt som 

uppfyller kriterierna; att i par eller grupp öva in ett reklaminslag från tv eller bio att framföra 

för klassen (s. 75), en sorts berättarlek där man ska vara i smågrupper, skriva ämnen på lappar 

(ganska fantasifulla ämnen ges som förslag, till exempel ”min mamma är en vampyr”) som 

man sedan får dra, varpå man får berätta i en minut om sitt ämne (s. 94). Att skriva tre saker 

om sig själv, varav en är en lögn, och låta de andra i gruppen gissa vad som var en lögn (s. 

95). Några exempel på moment med fantasiaspekt är att skriva ett brev till en jämnårig tjej 

eller kille som levde i Sverige för hundra år sedan och berätta om hur livet i Sverige är nu (s. 

60). 

Till de humoristiska inslagen tycker jag också att man kan ställa de serieaktiga illustrationerna 

som inleder varje nytt område. Humor är förstås olika från person till person, men liksom man 

kan tycka att det är trevligt att läsa seriestripparna i en dagstidning även om de inte alltid är 

just ens egen humor, är det möjligt att serier i en lärobok kan upplevas vara trivsamma inslag. 

Att de automatiskt skulle vara motiverande för studerandet är ingen självklarhet, men då de 

alltid handlar om ämnet i sig och belyser komiska aspekter av det, kan de tänkas bidra till att 

skapa en mer positiv attityd till det kommande ämnet. Som inledning till avsnittet om låneord 

har illustratören Per Gustavsson ritat två killar med huvtröja och skateboard, där den ene som 

har kepsen bak och fram, säger ”Fett nice bräda!” till den andre, varpå den gamle farbrodern 

som kommit förbi, med käpp och hatt, lyfter på hatten och säger ”Fett nice! Vilket helfestligt 

uttryck! Jag lånar det ett tag av er ungdomar!”  

Exempel från Svenska Nu:  

Som tidigare nämnt innehåller många av aktiviteterna inslag som kan sägas höra till 

roligheterna. En sådan aktivitet är att göra ett eget nyhetsprogram. Här är fantasiaspekten med 

i hög grad, då man uppmanas att tänka att man lever i en annan tid, ”till exempel under 

stenåldern […] eller i framtiden” och göra ett nyhetsprogram där man presenterar de nyheter 

som är aktuella för ens tid. Det föreslås i boken att programmen ska spelas in på film eller 

som ljudinspelning och spelas upp för klassen. Både skapandet av programmen och 
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uppspelningen för klassen har potential att upplevas som något roligt, enligt de kriterier som 

angetts.  

Som exempel på övningar som innehåller moment av berättande och fantasi kan följande 

nämnas: skriva en berättelse, skriva en novell, skriva om någon människa man beundrar, 

teckna en serie (om Herkules stordåd), intervjua en (fiktiv) hjälte om hans stordåd, 

dramatisera en scen ur en hjältes liv och göra en kortfilm. Att få göra lista över svordomar och 

slangord kan också tänkas uppfattas som humoristiskt av en del elever.  

4.3.7 Progression 

- Att arbetet tydligt går framåt och inte står och trampar eller går fram och tillbaka. 

Exempel från Svenska Nu:  

Någon sorts progression finns säkert, men några exempel på tydlig progression, kan inte ges. 

Med tydlig progression menas här att det någon gång efter moment A kommer ett moment 

A+, en mer avancerad variant av samma sak (då bokstäverna här symboliserar olika moment), 

eller ett BA, ett annat senare moment där man väver in det tidigare, använder den tidigare 

förvärvade kunskapen i en annan uppgift. I Svenska Nu tycks man snarare satsa på variation, 

så att man istället får (med en fortsatt bokstavsmetafor): B, N, G, A, B, S, och så vidare. I 

separata projekt finns en tydlig progression, så sett att man tar arbetet i olika steg på ett tydligt 

sätt, men projekt till projekt, eller uppgift till uppgift, visar inte på någon tydlig progression. 

 

Exempel från Svenska Direkt: 

Såsom nämnts tidigare i arbetet (s. 20) delar boken in arbetsområden i flera steg, så att man 

lär sig en sak i taget och går vidare till något svårare där den tidigare erhållna kunskapen 

behövs. Även mellan olika områden kan det finnas något slags progression. Att man först 

övar på att argumentera, och sen på att skriva en debattartikel, kan fungera som exempel på 

detta. I förklaringen till ett nytt arbetsområde kan det finnas en hänvisning till något man gjort 

tidigare: ”I Svenska Direkt 7 fick du skriva en insändare. Du lärde dig att presentera en tes 

och argumentera för den. Nu ska du få läsa och skriva en annan typ av argumenterande text, 

en debattartikel” (s. 11). Sådana texter kan tänkas förtydliga progressionen, visa för eleven att 

lärandet går framåt. 
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Vad som kan tänkas hämma känslan av progression är det ibland tycks vara ganska små steg 

man tar framåt. Som i exemplet med att skriva argumenterande texter som nämndes på sidan 

20, är det många moment av tränande innan man ska skriva sin egen text.  

 

4.3.8 Delaktighet i planering av lektion  

Ett uttryck som läroböckerna ger för delaktighet är att lämna öppet för eleverna att komma 

med idéer om vad man ska arbeta med och hur arbeten ska redovisas, även om det sker inom 

vissa, av läroboken, angivna ramar.  

Exempel från Svenska Direkt: 

A Försök tillsammans komma med idéer till reportage med hjälp av förslagen. 

Skriv ned alla idéer ni har.  

B Gå igenom idéerna en i taget och se till att det också finns en plats att besöka 

och minst en person att intervjua i samband med reportaget.  

C Vilka bakgrundsfakta skulle ni behöva ta reda på för att skriva reportaget? Var 

skulle ni kunna få tag på den informationen? 

D Samla era idéer i klassen. Diskutera och välj sedan ut ett ämne ni vill skriva 

om(s. 392). 

Exempel från Svenska Nu: 

 Läs igenom förslagen till olika arbetsområden på sidan 188-190 och bestäm 

vad ni ska jobba med. Har ni andra idéer, kan ni själva hitta på andra 

arbetsområden.  

 Välj hur ni ska arbeta, i grupp eller enskilt.  

 Bestäm hur och när ni ska redovisa. Ni kan till exempel göra en tidning eller 

redovisa muntligt. Ni kan också [fler förslag](s. 187).  

 

4.3.9 Relevans i elevernas värld 

- Anknytning till elevernas värden (identifikation med studieobjektet). 

Exempel från Svenska Nu:  

Dagboksskrivande, som första kapitlet handlar om, kan möjligtvis appellera till en del elever. 

De anledningar som ges till dagboksskrivande är det personliga eventuella behovet av att 

skriva av sig; ”ibland kanske du vill berätta om saker som du funderar på […], utan att behöva 

anförtro dig åt någon annan. Då kan du skriva dagbok” (s. 7). För dem som inte identifierar 

sig som en dagboksskrivande människa, kan kapitlet tänkas sakna uppenbar relevans. 

Däremot finns det en identifikationsaspekt i de utdrag från Anne Franks dagbok och Min 
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hemliga dagbok. Adrian 13 ¾ år som finns att läsa i kapitlet, då de är skrivna av, respektive 

liksom av, ungdomar i elevernas ålder, med tonårstankar som skulle kunna kännas igen av 

dem.   

Fantasy och skräck är genrer som tenderar att vara populära bland ungdomar, så kapitlet om 

dessa genrer kan tänkas ha anknytning till elevernas värden. Trender, om vad som var 

populärt förr och vad som är populärt nu, kan också tänkas knyta an till elevernas värld, då 

popularitet tycks vara ett ständigt aktuellt begrepp i högstadiet, vare sig man strävar efter det 

eller står i någon sorts opposition mot det. 

Då foton av människor är med, för att visa exempel på kroppsspråk, kameravinklar eller 

mode, har man med foton av ungdomar i vad som ser ut att vara högstadieåldern. Det skulle 

kunna tänkas vara en identifikationsaspekt. Vad som kanske ställer till problem på den 

punkten är att bilderna av allt att döma är från andra halvan av 1990-talet, då man tydligt kan 

urskilja ett mode som gällde då - stora sweatshirts med märkesloggor, platåskor, supertunna 

ögonbryn, och så vidare - och som i elevernas värld kan tänkas upplevas som passé idag.  Då 

det syns tydligt att bilderna och personerna är från ”förr” kan det kanske skapa problem med 

identifieringen. I värsta fall kanske upplevelsen kan bli att hela materialet är passé.  

Exempel från Svenska Direkt: 

Då Svenska Direkt är från 2011 är det inte, än så länge, något problem med att innehållet 

skulle vara passé rent trendmässigt. Ämnen som sociala medier, internetanvändning och 

bloggarna Blondinbella och Foki torde upplevas vara mer eller mindre relevanta i elevernas 

värld. Andra ämnen som tas upp som kan tänkas ha vara aktuella, är sport och träning, 

snabbmat kontra vegetarisk mat, alkohol och tobak, kärlek och vänskap.  

 

4.3.10 Klurigheter/frågetecken  

- Sådant som väcker frågor och hypoteser (nyfikenhetsmotivet).   

Exempel från Svenska Nu:  

Något som skulle kunna väcka frågor och skapa en och annan hypotes är att få spekulera om 

vad som kommer att hända i framtiden. Den har ju en tendens att göras väldigt makalös, tiden 

där allt otroligt händer, och att prata om vad som kan hända då kan nog få en och annan att 

börja fantisera. Av fantasiaspekten att döma, kan det vara lika mycket en rolighet som en 

klurighet.  
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Kapitlet ”undersök ord”, om språkets utveckling, avslutas med frågor om ”språket i 

framtiden” att diskutera i klassen. Som exempel uppmanas man att tänka sig att alla 

människor på jorden talade samma språk, och att fundera på vad som vore för- och nackdelar 

med det.  

Exempel från Svenska Direkt: 

I samma bana som det ovan nämnda spekulerandet om vad som kommer att hända i 

framtiden, går en övning i Svenska Direkt. ”Föreställ dig att du gick på högstadiet 1990 

istället, och att internet (och mobiltelefonen) inte fanns. På vilket sätt skulle din vardag vara 

annorlunda?” (s. 57). Att spekulera hur livet skulle vara om man levde i en annan tid kan 

tänkas skapa någon hypotes. Ett annat sådant exempel är en fråga (s. 59) om hur lång tid det 

kan tänkas ha tagit för ett brev att åka från Luleå till Lund på 1700-talet. Innan frågan ställs, 

ges en glimt av hur postgången såg ut förr, när hästarna drog postvagnarna och var tvungna att 

vila och äta mellan varven. Kontrasten till dagens informationssamhälle kan kanske upplevas 

som fascinerande. 

 

4.3.11 Spår av stimuli-respons-teorin 

- Efterfrågande av rätta svar och inte efter förståelse. 

Exempel från Svenska Direkt och Svenska Nu: 

Frågorna i båda böckerna är till övervägande del frågor av undersökande och reflekterande 

art, och inte sådana som söker ett visst, rätt, svar. Möjligen kan frågorna som ställs efter 

litterära texter av olika slag vara av ”vem, vad, när”-variant. Som exempelvis: ”Vilka planer 

smider Medea för att straffa Jason?” (Svenska Direkt s. 314) och ”Vilken spådom har Oidipus 

fått av oraklet i Delfi en gång i tiden?” (Svenska Direkt s. 307). Då de aktuella texterna är 

gamla och skrivna på vers kan det dock tyckas att det krävs en viss förståelse för att kunna 

svara på dem. I Svenska Nu är frågor av ”svara rätt”-karaktär än mer sällsynta.
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5 Diskussion  
 

Vad har då detta resultat visat? Att det kan vara svårt att säga säkert vad i en lärobok som kan 

tänkas vara motiverande för en elev? Förvisso. Något man också kan dra som slutsats är att 

det finns olika sätt att motivera på.  

 

5.1 Aktivitet vs. praktiskt värde 

 

Svenska Direkt och Svenska Nu tycks ha lagt sina tyngdpunkter på olika aspekter; Svenska 

Direkt på den praktiska nyttan med ämnet och kopplingen till livet utanför skolan, och 

Svenska Nu på att ha mycket aktivitet.  

Att Svenska Nu skulle vara särskilt aktivitetsbetonad fick jag som intryck i ett tidigt skede, 

och efter en mer noggrann läsning av boken kan jag konstatera att den innehåller ovanligt 

mycket aktivitet. Förutom att alla rubriker är formulerade till aktiviteter, märks det på är att 

eleverna ofta uppmanas att ta reda på saker på egen hand, istället för att serveras information i 

boken. Aktiviteterna är så pass välrepresenterade att man vågar sig på att gissa att det är en 

medveten strategi från skaparnas sida. Kanske är de särskilt inspirerade av Piaget, och hans 

betonande av vikten av att barnen får vara aktiva i sin inlärning. Att ha mindre informerande 

texter och mer utrymme för elevernas eget undersökande skulle kunna ses som ett 

förverkligande av Piagets önskan om att lärarna skulle ”upphöra med att föreläsa och istället 

stimulera elevernas egna undersökningar” (se sidan 7 i arbetet).  

Liksom aktivitetsaspekten är framträdande i Svenska Nu är funktionsaspekten i Svenska 

Direkt är framträdande på ett likartat sätt. Dels är rubrikerna formulerade i funktioner, och 

dels finns det gott om kopplingar till stoffets användningsområden inför olika moment. Ett 

områdes praktiska värde och nyttighet lyfts ofta upp som något som ska skapa intresse, 

skriver Sjöberg (se sidan 9 i arbetet), medan han själv påpekar att det praktiska värdet inte har 

en direkt koppling till intresset. Det mest intresseskapande är aktiviteter, då de ger eleven 

inflytande över vad som händer, något som är en viktig drivkraft. Även nyttoaspekten kan 

dock medföra en känsla av kontroll och kompetens, menar Sjöberg, och på så sätt kan 

intresset gynnas även av den. Dessutom kan nyttigheten vara viktig, och ha en berättigande 

funktion, för dem som inte är intresserade av aktiviteten i sig. 
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Sjöberg säger alltså att den undervisningsmetod som skapar mest intresse är då eleven får vara 

aktiv, men att ett ämnes praktiska värde och nyttighet kan vara viktigt för den som 

inledningsvis inte är intresserad av aktiviteten, och att det kan inge en känsla av kontroll och 

kompetens att göra saker som verkar ha ett praktiskt värde.  

En aspekt som jag tycker är intressant är att mina intryck av bokomslagen var att Svenska 

Direkts omslag främst var funktionellt och tydligt – praktiskt om man så vill, medan Svenska 

Nus omslag var roligt och tilltalande, något som går i linje med de tendenser jag tyckte mig 

finna i böckerna. Inte så att Svenska Direkt inte skulle ha roliga uppgifter, eller att det inte 

skulle finnas någon nytta med innehållet i Svenska Nu, dock, men man kan uppleva det som 

om de haft olika ingångar med sitt innehåll; ”hur ska jag göra det här nyttiga roligt?”, 

respektive ”hur ska jag väva in nyttigheter i detta roliga?”, för att överdriva en smula. Det 

skulle vara intressant att pröva dessa två böcker med olika klasser under en längre tid och se 

hur mottagandet skulle bli.  

Frågan är vad som händer - om syftet med det man gör är att det är roligt - om eleverna inte 

tycker att det är roligt? Om intresset inte väcks av aktiviteten och det inte finns någon 

förklaring till varför man ska gå igenom ett visst område, kan det tänkas bli problematiskt. 

Man skulle kanske kunna argumentera för de verklighetsorienterade inslagen med att de är ett 

mer ”säkert kort”? Att det skulle vara lättare att på förhand säga vad som har koppling till 

livet utanför skolan, än vad som kan upplevas vara intressant? Att kunna skriva en 

argumenterande text har alltid en viss funktion. Att läsa fantasy har ingen funktion, och inget 

värde, om man inte gillar fantasy. Kanske är det lättare att säga vad som har ett praktiskt 

värde, än vad som kan uppfattas som intressant för någon annan? Å andra sidan; vem vet vad 

en specifik elev kommer att ha nytta av när han eller hon går ur skolan? Jag tycker ändå att 

det finns en fara i att satsa allt på intresset och låta det vara osagt vad man ska med ett visst 

område till, för att man tänker sig att man inte behöver mer argument än att något ska vara 

intressant i sig. För, som Sjöberg är inne på, för dem som inte är intresserade behövs det 

argument. 

Dock måste jag poängtera att det inte finns något som helst argument för att något inte skulle 

tjäna på att vara intressant eller roligt. Något som tål att upprepas: ”Ringa förändringar i 

uppgifters design för att göra den roligare, som att försätta i en fantasivärld, medförde ett ökat 

intresse och en högre inlärningseffekt i uppgiften i sig men också att ett vidare intresse och 

mer positiv attityd till skolan” (enligt Lepper & Cordova, i arbetet på sidan 10).  
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Undersökningen visade även att aktiviteter i regel väver in många olika faktorer av 

motiverande slag. Många gånger finns det inslag av valmöjlighet, chans att få jobba med egna 

idéer och möjlighet till grupparbete. Nästan lika vanliga är inslagen av berättelser och 

möjlighet till humor och fantasi. Det skulle kunna betyda att aktiviteter är ett ganska bra sätt 

att motivera. 

 

5.2 Tydliggörande av anledningen till det valda innehållet 

 

De argument som ges i Svenska Nu till varför man har med de olika momenten – det vill säga, 

som går utanför det eventuella värdet i momentet i sig – är, om alls existerande, inte särskilt 

tydliga. ”Språket förändras!” och ”Vi har lånat ord från andra språk!” tycks vara argumenten 

för att läsa språkhistoria. Någon poäng med att veta om dessa saker antyds inte. Anledningen 

till att läsa om hjältar och hjältinnor tycks vara en ickefråga, och samma sak med läsning av 

skräck och fantasy. Anmärkningsvärt är kapitlet ”presentera muntligt” som redan i sin rubrik 

talar om att det handlar om en skolkunskap. Att syftet explicit anges vara att göra en ”muntlig 

presentation för klassen” kan tyckas gå stick i stäv det som Brophy säger om att 

kursinnehållet är tillämpligt utanför skolan (sidan 10 i arbetet). För den som inte tycker att 

momenten verkar roliga eller intressanta finns det inte mycket att åberopa.  

Nämnvärt är också att läsning av litteratur inte problematiserades i någon av böckerna. I 

Svenska Direkt, den annars så funktionsbetonade boken, lät man sig inte med ett ord beskriva 

varför det var bra att läsa. Inte heller i Svenska Nu gavs det någon antydan om det. Kanske såg 

man det i Svenska Nu som en aktivitet, sålunda utan behov av förklaring? Det verkar som om 

de menar att läsning är en självklarhet. För den språkträning det ger? För att berättelser om 

andra människor och livssituationer skapar förståelse och livar upp fantasin (varför ser man då 

inte mer på film i skolan?)? Det vore det intressant att forska vidare om.  

 

5.3 Faktorer som var svåra att ge exempel på  

Några av faktorerna var det svårt att finna uttryck för. De så kallade ”smartheterna”, saker 

som kan tänkas ge en känsla av kompetens, var en sådan sak. Jag började med att utgå från 

mig själv: vad får mig att känna en känsla av kompetens? Och jag kom att tänka på 

spetskompetens; att kunna saker som inte alla kan. Att ha svaret på de Trivial Pursuit-frågor 

som ingen annan i spelsällskapet kunde, till exempel. Men kan man utgå ifrån att alla tänker 
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så? Troligen inte. Men dylika moment, såsom fackuttryck, fanns ändå med i båda böckerna, 

vilket borde ha någon anledning. Kanske för att fler tycker att det känns smart att kunna 

sådana? 

”Delaktighet i planering av lektionen” är en annan faktor som det var svårt att finna uttryck 

för. Men det är kanske en sådan faktor som inte kan hittas i en lärobok. Delaktigheten kanske 

består i att bestämma om man alls ska jobba med läroboken, eller på vilket sätt, eller hur 

mycket. Även om läroboken skulle lämna något slags ”planeringsluckor” med utrymme för 

eleverna att välja arbetssätt, skulle ju styrningen, initiativet ändå komma utifrån, från boken, 

och inte inifrån, vilket Deci och Ryan menar är kärnan i självbestämmandeteorin (sidan 9 i 

arbetet).  

En tredje faktor som tycktes svår att exemplifiera var den som kallades ”klurigheter” – sådant 

som väcker frågor och skapar hypoteser. De uttryck jag valde övningar som uttryckligen 

uppmanade till funderingar; om hur det skulle vara att leva i en annan tid. Företeelser som i 

sig själva väckte frågor fann jag inga. Därmed inte sagt att ingen annan heller skulle finna 

dem. Kanske skulle det väckas många frågor om lånord eller runskrift hos den som saknade 

förkunskap i de ämnena? En tanke jag fick var att svenskan kanske inte riktigt är ett ”sånt 

ämne”, i alla fall inte på högstadienivå, som ter sig som fullt av olösta mysterier och dess 

medföljande stora frågor. Det är annorlunda med fysik och kemi tänker jag, där man gör 

experiment och där det kanske händer saker som man inte väntar sig, som man inte förstår, 

och där man pratar om hur världen fungerar - vilket torde upplevas vara viktigt att förstå - i 

abstrakta eller matematiska ordalag. De nära sakerna blir ”främmande som en saga” som 

Liedman uttryckt det. Jag återger stycket igen: 

...hungern efter kunskap väcks när det närliggande blir främmande som en saga 

och det avlägsna görs hemtamt. Det främmande och okända, det besynnerliga och 

det förunderliga fångar elevernas uppmärksamhet och skapar ett intresse att veta 

mera. Grannskapet och den yttre rymden måste genomsyra varandra, nutiden och 

urtiden byta plats (Liedman 2001, citat från Sanderoth 2002 s. 119). 

Kanske är vi dåliga på att främmandegöra det svenska språket, så att det blivit för hemtamt? 

Kanske skulle man kunna lära av NO-ämnena och deras experimenterande upplägg? Det 

tycks vara något i den vägen som Piaget menade var det bästa sättet att utvecklas; att engagera 

sig fysiskt och intellektuellt i omgivningen, med undersökningar och frågor. Att ”arbeta 

laborativt” borde inte bara vara en NO-angelägenhet. 
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5.4 ”Ungdomsämnen” – enligt vem? 

En tanke jag fick i undersökningen var att jag nästintill automatiskt räknade vissa ämnen som 

”ungdomsämnen”, eftersom de alltid är med i läroböcker och på temadagar i skolan, och 

därför har präntats in i mig såsom ämnen med relevans för ungdomar. Det är ämnen som 

hälsa, mobbning, alkohol och droger, självbild, ideal och ätstörningar. Och visst – det är stora 

ämnen, de kanske upplevs som relevanta i ungdomarnas värld. Eller är det bara vi vuxna som 

anser att ungdomarna behöver höra om sådant? Jag vill minnas att jag själv var väldigt less på 

allt prat om sjuka ideal och ätstörningar när jag gick i högstadiet. Det kändes som om det 

antogs att man gick och funderade på sådant hela dagarna – vilket i och för sig inte vore så 

underligt eftersom det togs upp hela tiden i skolan. Kanske skulle man kunna flytta fokuset 

från idealhetsen till mer konstruktiva saker genom att ha temadagar om spännande saker man 

kan göra i livet, istället för att banta, istället? Ett sidospår, men dock: är våra klassiska 

ungdomsämnen verkligen ungdomsämnen? Sett från vems perspektiv i så fall?  

 

5.5  Några slutsatser 

 Det finns många varierande sätt att motivera på och olika läroböcker kan vara 

motiverande på olika sätt. 

 Det är svårt att säga säkert hur motiverande något kan tänkas vara för någon annan. Dock, 

när man studerar en lärobok närmare, har man en möjlighet att om den ger uttryck för 

några motiverande faktorer över huvud taget, och hur många dessa ”möjligen 

motiverande” saker är.  

 Aktiviteter väver i regel in många olika faktorer av motiverande slag, vilket skulle kunna 

betyda att aktiviteter generellt sett har hög potential att motivera.  

 Innehållsförteckningen kan ge en bild av hur tydlig bokens struktur och riktning är.  

 Ett närmare studium av textboken kan ge en bild av vilken dess huvudtanke är om hur 

man motiverar.  
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